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”Vilka är vi och vad är var och en av oss om inte en kombination av 
erfarenheter, informationer, läsefrukter, fantasier? Varje liv är en encyklopedi, 

ett bibliotek, en inventarielista, en provkarta på stilar, där allt ständigt kan 
blandas på n ytt och ordnas upp igen på alla möjliga sätt.” Calvino  

 
 
 
 
 
 
 

Tack 
Ett varmt tack till alla informanter som ställde upp och berättade om sitt 

skrivande och sina nätvanor och på det sättet delade med sig av sina 
erfarenheter. Jag hade inte kunnat skriva denna uppsats utan er. 
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Inledning  

I och med Internets segertåg i mitten av 1990-talet uppenbarade sig en rad nya 

möjligheter för självpublicering och återutgivning på nätet. Vissa låter 

publicera eget skönlitterärt material och andra satsar på digitalisering, 

tillgängliggörande och aktivering av upphovsrättsfria klassiker. Nya aktörer 

passar hela tiden på att nyttja detta medium på ett eller annat sätt. Elektronisk 

publicering och webben har dessutom öppnat möjligheter för framväxten av en 

ny estetik och konstnärlig verksamhet. Författare kan experimentera och 

berätta på nya sätt i ny form. Det är lätt, billigt och sökbart.  

Några av de aktörer som befolkat nätet är unga skribenter. Noveller, dikter, 

dagböcker, kåserier och andra texter som dess för innan låg i skrivbordslådan 

och dammade möjliggör en alternativ litteratur. Att publicera sig på webben 

innebär att skribenterna inte behöver passera förlagsgrindar. De har 

möjligheten att lägga ut sin poesi/prosa på nätet inför en publik som ibland 

består av kretskompisar och ibland av en anonym massa.  

Påståenden som ”Den elektroniskt publicerade texten har inte samma status 

som den tryckta texten”. (Almerud 2000, s. 33) är ganska vanliga i den 

relevanta litteratur som handlar om nätpublicering. I denna litteratur är begrepp 

som ”status”, ”etablerade” och ”amatör” flitigt använda ord när det gäller 

publicering på nätet. Dessvärre förblir orden ofta odefinierade i denna 

litteratur. Det finns en tendens att göra den traditionella publiceringsformen 

och dess process till ett legitimerat måttredskap.  

Uppsatsen ska inte innehålla någon diskussion om etablerade och amatörer. 

Jag kommer att i möjligaste mån undvika detta förhållningssätt. Mitt försök 

och min studie har till syfte att vända på perspektivet. I den stora mångfald 

personer som publicerar sig på nätet vill jag lägga tyngdpunkten på ungdomars 

skrivande och publicering. Jag vill att de själva ska definiera och klargöra sin 

aktivitet med sina egna ord. Ungdomars nätaktivitet och skapande innefattar 

speciella egenskaper som är intressanta att studera. 

Min utgångspunkt kommer därför att vara ungdomars nätaktivitet som 

livsstil, förknippad med det nya kommunikationsmediet. Vad är det som gör att 
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man lägger ut sina dikter/noveller på nätet? Är det Internet och webben som 

lockar med sina möjligheter? Är det ett nytt kulturfenomen med ett nytt 

medium i spetsen? Eller är drivkraften uttrycksbehovet och författardrömmar? 

eller alltihop? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar ser på sin 

webbpublicering, vilka motiv som ligger bakom, varför de har använt sig av 

detta medium, om de ens tänkt på att bli publicerade på det traditionella sättet, 

om det är författarambitioner som driver dem eller om drivkrafterna är 

skapandet och behovet att skriva eller behovet av respons och uppmärksamhet i 

sig. 

Mina frågeställningar lyder:  

• Är ungdomars aktivitet på nätet en del av deras livsstil? 

• Tenderar deras skapande att bli en alternativ litteratur?  

 

Anledningen till att jag valt att skriva om detta ämne är att jag funnit det 

dagsaktuellt och att det har beröringspunkter i ett antal skilda discipliner. Min 

önskan och förhoppning är att forskning om ungdomars estetiska och litterära 

arbete i förhållande till den nya kommunikativa tekniken ska få ett annat ljus 

på sig och uppmärksammas i större skala. 

Disposition 
Uppsatsens första del kommer att ägnas åt en översikt av den tidigare forskning 

som finns inom området. Sedan följer en diskussion om ungdom och 

ungdomsforskning i Sverige och de brister som funnits inom detta område samt 

klargörs en del begrepp som identitet, motstånd och livsstil. Därpå kommer ett 

avsnitt om Drotners och Bourdieus centrala begrepp till vilka uppsatsen 

anknyts. När det gäller Bourdieu så har jag låtit mig inspireras av honom och 

hans begreppsvärld men Drotners teorier har kommit till flitigare användning. 

Uppsatsens första del avslutas med ett kapitel om de metoder som jag använt  

om nackdelar och fördelar med metoderna och om hur jag gått tillväga när det 

gäller analys av undersökningsresultatet. I uppsatsens undersökningsdel 

presenteras både undersökningens informanter och webbsidorna där ungdomar 

publicerar sig. I kapitel tre har jag försökt att i stora drag redovisa resultatet. I 

kapitel fyra följer en analys av undersökningen utifrån en pedagogisk synvinkel 

där jag återknyter till Drotners tre processnivåer. Sedan har jag utifrån 
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Bourdieus begreppsapparat försökt analysera resultatet av den delen av 

undersökningen som har med publicering på nätet att göra. Här efter följer en 

slutdiskussion där jag försöker diskutera redovisningens kärnpunkter och dra 

några slutsatser. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.        

 

Bakgrund och forskningsöversikt   
I följande avsnitt försöker jag ge en historisk tillbakablick på självpublicering 

och redogöra kort även för andra pub liceringssätt som finns i vår tid. Sedan ger 

jag en bild av poesisidorna och deras egenskaper, varpå jag kort redogör för 

studier som gjorts inom detta område.    

Från självpublicering till elektronisk publicering 

Författare har genom historien av olika anledningar gett ut sina egna verk på 

eget förlag och i vissa fall även tryckt böckerna på egen hand. Historiskt sett är 

ursprunget till ”självpublicering” underjordisk publicering som politiskt 

oliktänkande ägnade sig åt i det gamla Sovjet och andra totalitära länder där det 

inte fanns någon tryckfrihet. Dessa publikationer var ofta mycket primitiva till 

formen. Man använde sig av karbonpapper eller stencilteknik. (Tallmo 1999, s. 

55) 

I västländer användes däremot självpublicering av skribenter som medvetet 

ville ta avstånd från de gamla publiceringskanalerna eller den erkända 

litteraturens estetik. (Tallmo 1999 s. 56) I Sverige startades 1972 Författares 

bokmaskin som hjälpte författaren med tryckning och bindning av egna verk. 

Sedan dess har Författares bokmaskin publicerat 1000 titlar av cirka 900 olika 

författare. (Tallmo 1999 s. 58) 

Möjligheten att ge ut texten i den traditionella bokformen har nu 

kompletterats med det elektroniska alternativet. Skribenten har möjlighet att 

direkt göra sin text tillgänglig för läsaren. ”Självpublicering är ett självständigt 

och i hög grad individualistiskt företag” säger Johan Svedjedal, professor vid 

den litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, som även kallar 

självpublicering för ”Vanity publishing”. Det betyder ungefär ”den egna 

fåfängans publicering”.  (Svedjedal 1997, s. 31) 

En förklaring till Internets och IT:s landvinningar ligger i deras  

gränsöverskridande och ”befriande demokratiska potential”. (Ilshammar & 

Larsmo 1999, s.10) Internet startade som ett amerikanskt militärt 

forskningsprojekt i liten skala 1969 och spreds under 70-talet och 80-talet i den 
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akademiska världen. Under 1990-talets andra hälft har datorer och annan 

informationsteknologi kommit att genomsyra i stort sett hela tillvaron. Internet 

har blivit ett allt viktigare medium för informationsspridning, kommunikation 

handel m.m. Idag är det ett globalt interaktivt massmedium. Utvecklingen av 

Internet tycks peka mot en ”Global Information Infrastructure” där den 

enskilda individen kan komma åt enorma mängder information. (Herman& Mc 

Chensy 1997, s. 106)  

Flera nya publiceringssätt väntar både förlag och författare i framtiden. 

Print-on-demand betyder bok på beställning, att boken finns som elektronisk fil 

med beställningsfunktion. Sedan finns det Cd-rom, som består av en Cd-skiva 

med författarens uppläsning av sitt verk och en ”Quicktimefilm” som man kan 

köra i datorn för att få både bild och ljud. En e-bok är en elektronisk bok som 

måste läsas med hjälp av läsplattor eller andra elektroniska redskap. Webben1 

är en sista möjlighet. När jag skriver nätpublicering menar jag enbart webben, i 

annat fall kommer jag att nämna de andra vid deras rätta namn.  

Man kan se print-on-demand, e-bok och Cd-rom på två sätt. Dels som 

fenomen som förändrar förutsättningar och spelregler för aktörerna på 

bokmarknaden och dels som en tolkning av det ordagranna begreppet då 

handlar det endast om ny teknik för att framställa tryckt material. 

När det gäller nätpublicering är ordet fritt på Internet och som Svedjedal 

skriver är man både sin egen lektör, förlagsredaktör och förlagschef. Av 

samma anledning tycker han att ”Internet rymmer verkligen en alternativ 

litteratur, poesi och prosa som inte genomgår alla de förädlingsled som den 

litterära industrin har utvecklat”. (Svedjedal 1997, s 32)  

Vad som i praktiken skiljer ett bokförlags traditionella uppgifter från 

publicering på nätet är tillverkning och distribuering. Bokförlaget väljer, 

värdeladdar, tillverkar, distribuerar och säljer. Genom att publicera på Internet 

undviker författarna att utsätta sig för konsekrationsprocessen, dvs. 

manussållning, redigering och recensioner. Svedjedal skriver att på det sättet 

behöver texten inte passera någon ”grindvakt” för att publiceras. (Svedjedal 

1997, s 30)  
 
1Webben är inte detsamma som Internet, vilket många tror. Webben (www) är bara en del av Internet. 
Enligt en Internetordlista är www ett hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet. 
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html) Www är den gemensamma grunden för de tjänster som sköter 
publicering och distribution av alla hemsidor i cyberrymden. En hypertextlänk representerar adressen till 
ett annat dokument på www och genom att klicka på denna adress kan man komma vidare. Hypertext 
fungerar med hjälp av html som är ett standardiserat kodspråk, vilket betyder att html kan läsas av alla 
slags datorer. När en text skrivs in i en dator sparas den i ett visst format. Word är det mest vanliga men 
finns det även PDF, HTML, SGML och XML. Fördelen med dessa format är att de (förutom Word) är 
portabla och därför kan användas oberoende av operativsystem eller dator. Med hjälp av formaten blir det 
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inskrivna dokumentet ett elektroniskt dokument. Detta dokument blir därmed tillgängligt genom 
elektronisk publicering på webben.  

 

 

Konsekrationsprocessen är central för diskussioner kring författare och 

förlag. Av alla insända manuskript till ett stort förlag som Bonniers, utgör det 

slutliga urvalet ett ytterst fåtal, cirka en procent, som tagit sig igenom nålsögat 

och blivit utgivna. 6 av 666 insända manus antogs 1980, skriver Rolf Yrlid i 

Litteraturens vilkor. (Yrlid 1994, s. 52) När manushavet fördelas till lektörer 

läser de hela eller delar av manusen. De skriver ett utlåtande till förlaget och de 

bästa går vidare för en sista genomgång av redaktören eller förläggaren. 

Förlaget refuserar de flesta. I vissa fall får författaren ett personligt brev men 

ofta inte. Därefter tar ett omfattande redaktionellt arbete vid för de manus som 

har klarat sig genom alla portar för att bli utgivna. (Yrlid 1994, s. 52)  

Denna process beskrivs som ett skapande samspel som förädlar ett verk: 

”En sådan skapande förläggare är mycket mer än grindvakt vid parnassen: han 

beställer, uppmuntrar, reagerar p å författarens idéer och förslår 

omarbetningar.” (Svedjedal 1994, s.20) Förläggaren Dan Israel, tidigare på 

Norstedts förlag, beskriver processen som någonting nödvändigt för 

författarens utveckling. 

Där har ju förlagen en väldigt viktig funktion. Förlagen är ändå den första instans, 
förhoppningsvis, som en författare har [kontakt med] - man provar sitt material, man 
diskuterar, man får respons, man ändrar - och som också kan föra ut en så att man får en 
tillräcklig kontakt, att se att det här fungerar elle r att man måste utveckla sitt 
skrivande…Faran med det andra [nätet] är att de inte får det där. (Smith & Zachrisson 
2000, s. 25) 

 

De förläggare som Camilla Smith och Annika Zachrisson, två studenter från 

Borås högskola, har intervjuat i sin studie ”Skönlitteraturens nya kläder” är 

positiva till webbpublicering. De menar att intressanta experiment görs på nätet 

av unga som kan odla sitt författarskap via nätet. Men de menar alltså att det 

fortfarande är förlagen som står för kvalitet. (Smith& Zachrisson 2000, s. 61) 

Elektronisk publicering och nätet i synnerhet har öppnat upp för 

framväxten av experiment av författare och konstnärligt verksamma som kan 

berätta på nya sätt i nya former. Den multimediala tekniken ger möjligheter till 

ett interaktivt berättande där läsaren själv är med och styr 

händelseutvecklingen. Men än så länge är det den så kallade linjära och 

traditionella berättelseformen som dominerar på nätet : ”Det är paradoxalt med 

detta medium, det disponerar för att man egentligen överger litteraturen och går 
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in på multisekventionella former och multimediala former, men väldigt mycket 

är traditionellt berättat”.  (Svedjedal 1996, s. 19) Som det verkar publicerar 

man sig inte elektroniskt för att utnyttja de multimediala möjligheterna utan för 

att det är en alternativ publiceringsmöjlighet.  

Poesiwebbplatserna och deras karaktär 

En av dem som studerat den elektroniska publiceringen är Erik Peurell som 

skrivit boken ”Users and producers on line” i samband med projektet ”Nya 

vägar för boken 2000”. Nya vägar var ett projekt på Kungliga biblioteket som 

pågick mellan mars 1998 och februari 2000 som en del av det EU-finansierade  

projektet New Book Economy i samarbete med Europarådet, Frankrike, 

Finland, Tyskland, Nederländerna och Österrike.  (http://www.kb.se/nvb)  

En annan forskare som har studerat och skrivit om Internet och elektronisk 

skönlitteratur och dessutom varit verksam vid projektet ”Nya vägar för boken” 

är Johan Svedjedal.  

Genom forskning, undervisning och produktion av material har projektet 

inriktats på frågor som elektronisk publicering, Internet i det litterära systemet 

och distribution av elektroniska texter. Kulturnät Sverige, Sunets index och 

vanliga sökmotorer är de vanliga tillvägagångssätten för att hitta bland det som 

publiceras på webben. Om man kontinuerligt följer de här webbplatserna ser 

man att de ständigt växer. För att förklara omfattningen av dessa sidor gjorde 

jag en sökning med sökmotorn ”Google” (avgränsat till svenska webbsidor) i 

början av oktober 2001 och jämförde med siffror som Peurell fick 1999. Jag 

sökte på relevanta ord som ”poesi”, ”dikter”, ”prosa” och ”noveller”. Jag fick 

för första ordet över 40.000 träffar, för andra ordet fick jag nära 50.000, för 

tredje ordet fick jag 6000 och på sista fick jag 18.500 träffar.  Samma 

undersökning gjorde Peurell i början av juli 1999. För ordet ”dikter” hade han 

fått 9000, för poesi 5200, för noveller 3000 och för prosa hade han fått 1600. 

(Peurell 2000, s. 13)  

På det sättet förstår man vilken flora av poesi och poesiwebbplatser som 

finns på webben och som växer ständigt. Men som Peurell också påpekar hör 

många av de tusentals sidorna hemma på samma webbplatser. En del av de 

webbplatserna består dessutom enbart av recensioner eller information om 

utgivna diktsamlingar.(Peurell 2000, s. 13) 

Det är av vikt att redan här skilja mellan de ständigt växande webbringar 

som består av länkar till personliga hemsidor och de webbplatser som fungerar 

som en sorts textarkiv. Det är till de senare folk vänder sig när de har för avsikt 

att lägga ut sina dikter eller berättelser. Dessa webbplatser hänvisar ofta till 
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varandra och innehåller en lista över länkar till både andra hemsidor och 

poesisamlingar.  

Peurell har undersökt fyra sådana webbplatser: Svenska diktringen 

(http://www.diktringen.cjb.net/) som startades i juni 1998. Webbplatsen hade 

130 anslutna webbsidor ett år efter starten. Innehållet på dessa 130 webbsidor 

är mycket varierande: från webbsidor med enbart skribentens egna dikter, till 

webbsidor där de egna och andras dikter är en del av ett större utbud. Skriva 

(http://skriva.net) är en annan litterär webbring som utgår från en webbplats 

med en e-postlista som kräver medlemskap för att man skall få tillträde till den. 

Här följer man olika skrivtema. Medlemmarna skickar förslag på tema och de 

som håller i webbplatsen väljer ett tema som alla medlemmar uppmanas skriva 

om.  (Peurell 2000, s. 15) Skriva är en kanal som jämfört med de andra fungerar 

på ett tillgängligare sätt eftersom skribenten inte behöver ha en hemsida utan 

kan bli medlem via e-post.  

Novell på nätet (http://www.fl-net.se/novell) är mest en prosasajt men här 

kan även poesi förekomma. Novell på nätet är en del av en stor och 

kommersiell webbplats som drivs av ett Internetföretag som heter FL- 

Internetföretag men det skönlitterära materialet som publiceras där är helt 

gratis. (Peurell 2000, s. 17) 

Omea (http://www2.passagen.se/omea/indexet.html) är den sista webbplats 

Peurell har undersökt vilken inte finns till längre. Åldersfördelningen bland 

författarna är lite olika på olika webbplatser. Omea har varit en webbsida där 

företrädesvis 16-19- åringar gett uttryck för sina känslor om kärleken och de 

stora livsfrågorna. Peurell påpekar att könsfördelningen är jämn mellan män 

och kvinnor på webbplatserna Novell och Omea. Och det är också vad jag kom 

fram till även när det gäller andra webbplatser som har varit aktuella för min 

undersökning. Förutom ungdomar finns även en del äldre personer på webben, 

som publicerar skönlitterära verk som de inte kan få ut via förlagen. (Peurell, s. 

16)  

Sammanfattningsvis går det att urskilja fyra huvudkategorier av 

skönlitterära webbplatser på nätet: 

• Fulltextarkiv med upphovsrättsfria verk av erkända, klassiska nordiska 

författare som Projekt Runeberg.2 

• Tidigare utgivna författare som själva lägger ut sina alster då förlagen inte 

längre gör anspråk på dem.  

 
2 Runeberg är ett gammalt projekt som leds av IT-kunniga studenter vid Linköpings universitet. Projektet 
syftar till att föra ut nordiska klassiker på webben sedan 1992.  



 10

 

 

 

• Opublicerade skrivande personer som lägger ut texterna på sina egna 

hemsidor. 

• Opublicerade skrivande personer som skickar sina texter till fulltextarkiv 

vilka samlar och presenterar texterna. 

Gemensamt för de här fyra huvudkategorierna är att de är ickekommersiella 

och att de har löst upphovsrättsproblemet.   

Det finns webbplatser som fungerar som ingångar till ett poesihav. 

Kulturnät Sverige är en sådan. Där finns en lång lista på länkar till litterära 

webbplatser. KB har valt att ha Novell på nätet på sin länklista. Även andra 

bibliotek, bl.a. Umeås kommunbibliotek, har länkar till poesiringar på sina 

hemsidor. Hur de här biblioteken kvalitetsbedömer sidorna är intressant att ta 

reda på men inte aktuellt för denna uppsats. Det som skrivs på nätet är 

mestadels korta texter i form av dikter eller prosadikter och en del noveller. Ett 

avancerat berättande i hypertextform är det inte tal om utan det rör sig om 

traditionellt linjärt berättande. Innehållet, vilket också Peurell påpekat, handlar 

om allt från brustna hjärtan och utanförskap till sexuella övergrepp och 

självmordstankar. (Peurell 2000, s. 21) Men det finns också unga som skriver 

om allmänmänskliga teman som kärlek och döden.  

I nästa kapitel försöker jag definiera ordet ungdom och även andra begrepp 

inom ungdomsforskningen. Jag redovisar även en liten del av de teorier som 

finns inom ungdomskulturforskningen samt en del kritik mot denna forskning 

som huvudsakligen har med mitt undersökningsområde att göra.    
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Ungdomen 

Ett begrepp som är av vikt för uppsatsen är begreppet ungdom. Definitionen är 

beroende av vad man ser ungdomen som. Är det en social kategori eller en 

livsfas eller båda?  

Vanligen definieras ungdomar som en grupp avgränsad av ålder. Statistiska 

centralbyrån har ingen fast definition på ungdom utan det är olika i olika 

sammanhang. Statistiskt kan denna avgränsning vara exempelvis från 13 till 24 

år. Biologiskt avgränsas ungdomar av puberteten, socialt av flytten hemifrån 

och kulturellt avgränsas ungdomar av de intressen och de aktiviteter som de 

ägnar sig mest åt. Johan Fornäs, ungdomskulturforskare, menar att ”Någon 

allmänt vedertagen åldersindelning finns inte i vårt samhälle”. Med detta 

menar han att ungdomstiden har blivit både längre och kortare. Massmediernas 

växande informationsflöde bidrar, genom att öka ungdomars kunskap om livet 

till att ungdomar blir tidigt vuxna. Samtidigt förlängs ungdomsperioden genom 

skolgången. (Fornäs, 1994, s.19) Ungdomsperioden är en rörlig fas, en 

omvälvande period i livet då individen ska inträda i vuxenlivet, en period av 

sökande efter en identitet.  

I uppsatsen har jag valt att ansluta mig till det statistiska sättet att definiera 

begreppet ungdomar, i mitt fall 15 till 24 åringar. 

I följande avsnitt kommer jag att ge en kort översikt över tidigare 

ungdomsforskning, och då främst ungdomskulturforskning, samt med tanke på 

val av uppsatsämne redogöra för kritik som finns inom detta område.  

Ungdomsforskning 
Ungdomsforskaren Ola Stafseng har granskat ungdomsforskningen i Sverige 

och internationellt. Han ger en historisk bild av ungdomsforskningens 

utveckling under 1900-talet. Ungdomsforskningen sysselsatte sig till en början 

med främst pedagogik, psykologi och den uppfostrande rollen och det ofta ur 

ett feministiskt perspektiv. Den moderna maskulina ungdomsforskning som 

råder nu härstammar från den s.k. Chicagoskolan från 30-talet som studerade i 

huvudsak manliga ungdomsgrupper och deras problem. Under sextio- och 
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sjuttiotalet kretsade forskningen kring ungdomarnas drogproblem och 

studentuppror. Miljö- och tillväxtproblematiken kom även till under 

sjuttiotalet. På åttiotalet ersattes dessa teman av problem som bostadsbrist, 

generationsklyftor och arbetslöshet. Ungdomskulturforskningen, som startade 

på sjuttiotalet, tittade ofta på musikrörelser. (Stafseng 1990, s. 15 ff)  

Det finns tvärvetenskapliga centra vid sex universitet och högskolor i 

Sverige som bedriver ungdomsforskning. Ungdomskultur vid Stockholms 

universitet (USU) är ett av dem. Betoningen för detta ligger på 

ungdomskulturforskning och antyder att centrumet främst fokuserar på 

kulturella aspekten som stilar, symboler och livshållningar som skapas av och 

med ungdomar. (Ölund & Bolin 1994, s. 7f) Eftersom USU har sin bas vid 

institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) har man satt i 

centrum relationen mellan ungdomskultur och populärkultur och ungdomars 

medieanvändning. (Ölund & Bolin 1994, s. 8) 

Ulf Boëthius har skrivit om ungdomars läsande och skrivande. I en essä om 

ungdomars litterära texter har han kritiserat den rådande 

ungdomskulturforskningen. Han pekar på att man inte visat intresse för 

litteraturens roll i ungdomars vardagsliv trots att det framgår av intervjuer som 

han har gjort att ungdomar läser och skriver skönlitteratur. Hans resonemang 

går ut på att forskare i stor utsträckning har fokuserat på ungdomars intresse för 

musik och inte på intresset för att uttrycka sig i ord eller på de texter som 

ungdomarna skriver till sin musik.  

Luckan tycks mig typisk för ungdomskulturforskningen. Fastän man vet att ungdomar 
faktiskt också läser – och skriver – mer än alla andra har de litterära texterna i hög grad 
försummats. Varför? En viktig orsak är naturligtvis att musiken, bilderna och ’kroppen’ 
obestridligen – i varje fall numera (som Kirsten Drotner också påpekar)– spelar en större 
roll för de unga än det tryckta ordet. (Boëthius 1992, s. 241f)  

/…/ inte heller har man intresserat sig särskilt mycket för att de unga är aktivare än alla 
andra också när det gäller att producera egna texter: de skriver dagböcker, dikter och 
berättelser i större utsträckning än alla andra åldersgrupper.  (Boëthius 1992, s. 241) 

 

I citaten ser vi att Boëthius skriver att andra faktorer ”numera” spelar en större 

roll för de unga än det tryckta ordet. När Boëthius skriver ”numera” menar han 

väl då, när han skrev denna artikel, eller när han gjorde sin undersökning, alltså 

1991. Kan det betyda att Internet och on- linepublicering, som är senare 

fenomen, har återuppväckt en aktivitet som hade trängts tillbaka av bl.a. 

intresse för musik, bilder och kroppen? I så fall kan man säga att Internet har 
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vunnit tillbaka ungdomars intresse för ordet. Att Internet som ett medium 

omfattar både ordet och bilden tror jag kan vara en orsak.  

Någonting annat som Boëthius mycket subtilt noterar men inte tillräckligt 

utvecklar och som anknyter till min uppsats är betydelsen av perspektivet. 

Vilka är det som beskriver och analyserar on- linepubliceringen, från vilka 

discipliner och teorier utgår man och varför frågar man inte ungdomarna vad 

de tycker om det de håller på med.  

Vidare är det hittills ytterst få litteraturforskare som alls har engagerat sig i 
ungdomskulturforskningen och intresserat sig för ungdomskulturens texter. De forskare 
inom den litteraturvetenskapliga disciplinen som har sysslat med ungdomars läsning har 
nästan bara intresserat sig för den del som utgörs av ungdomslitteratur, d v s som direkt 
riktar sig till ungdomar – och som vuxna anser att ungdomar bör läsa. Och när forskarna 
har diskuterat dessa texter har det gjorts utifrån traditionellt litteraturvetenskapliga 
frågeställningar; perspektivet har sällan varit de ungdomliga läsarnas. (Boëthius 1992, s. 
242) 

I ”Tio svar till ungdomskulturforskningens kritiker”, som kom ut 1994, tar 

Fornäs fasta på att ungdomskulturforskningen har varit en distanserad 

ungdomskulturforskning vilket inneburit mycket teori och lite 

vardagsförståelse för ungdomars verklighet. Fornäs föreslår att 

ungdomskulturforskningen bör utveckla en egen begreppsapparat baserad på 

empiri och erfarenhet istället för att överta andras färdiga begrepp. (Ölund & 

Bolin, 1994 s. 8f) Här hänvisar han till faktum att Ziehes och Habermas studier 

om ungdomar i Tyskland har påverkat den nordiska ungdomskulturforskningen 

och att man använt sig för mycket av gamla modeller.  

Nittiotalet och även dagens ungdomsforskning vimlar av teoretiker som      

skrivit om modernitet. Den tyske forskaren Thomas Ziehe är omtalad inom 

forskningen. Förhållandet mellan individ och samhälle är en kärnfråga i hans 

teori som han söker förstå hur dagens moderna samhälle formar individerna, i 

synnerhet ungdomarna. (Ziehe 1992, s.36ff) I takt med att gamla traditioner 

och värderingar nöts sönder har moderniteten fört med sig tre fundamentala 

förutsättningar som präglar framtiden. En ökad reflexivitet i samhället: genom 

att vi erhåller allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva och 

vår identitet. En görbarhet : allt upplevs som något individen själv kan skapa 

(att göra det bästa av sitt liv). En ökad individualisering: individen erbjuds 

valmöjligheter inom allt fler områden, som t ex livsstil. Avståndet mellan 

drömmar och verklighet växer, något som både kan leda till frustration men 

också driva fram förändrade engagemang. (Ziehe 1992, s.9f) 
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För Ziehe är det viktigt att söka den kulturella moderniseringens mening 

och betydelse i människans vardag och i det verkliga livet, att förstå hur 

människor möter moderniteten och dess möjligheter och utmaningar. Öhlund 

skriver att modernitet i första hand speglar sig i ungdomars livsmönster. 

”Modernitetsteorin går ut på att ungdomar känner av samhällets kulturella 

förändringar och är symboler för det framtida samhället. Ungdomarna står för 

det nya.” (Öhlund 1994, s 38) Eftersom ungdomar i vissa avseenden är 

lättrörliga associeras de flitigt med det moderna och med framtiden. (Fornäs 

1994, s.21) 

I följande avsnitt försöker jag redovisa den ungdomskulturforskning som 

har ägnat sig bland annat åt ungdomars musikskapande, dels för att det finns 

mycket forskning om ungdomars musikskapande och dels för att det är 

jämförbart med ungdomars skrivande.  

 

Ungdomskulturforskning 

Med ”ungdomskulturforskning” avses forskning kring uttrycksformer som 

musik, stil och språk. Detta är närmare bestämt en semiotisk och hermeneutisk 

definition vilket betyder att den avser de aspekter som har att göra med 

mänsklig interaktion och olika symbolspråk. Det har funnits två olika 

huvudpoler inom ungdomskulturforskning. Den ena lägger tyngdpunkten på 

ungdomen och den andra ser kulturfenomenet som mest intressant. Men det 

finns hundra olika definitionsförsök som sorteras under de här två polerna. 

Fornäs skriver att ”/.../ man kan idag iaktta en sorts konvergens runt ett 

hermeneutiskt och semiotiskt bestämt kulturbegrepp, som handlar om 

symbolisk kommunikation.” (Fornäs 1994, s. 20) 

Som jag skrev tidigare har forskare försökt att definiera ungdomen i ett 

sammanhang där de försökt ta hänsyn till aspekter som modernisering, 

särbehandling av unga på arbets- och bostadsmarknaden och deras brist på 

makt över sin situation. För att kunna se ungdomen och ungdomskulturen från 

andra perspektiv har Ove Sernhede, ungdomskulturforskare, bidragit med sin 

förklaring: 

Unga tillhör en social kategori med vissa gemensamma livsvillkor samtidigt som denna 
kategori liksom samhället i övrigt, är differentierad av klass, kön, geografisk och etnisk 
tillhörighet.  /…/ Gemensamt för alla unga är att de i ”arbetet” med att gå från barndom till 
vuxenhet är tvingade att utforma och ompröva sin identitet och att de i detta arbete med att 
lämna familjen är beroende av varandra.  (Sernhede 1996, s. 142) 
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För att pröva sin identitet och kanalisera sin maktlöshet skapar ungdomar 

snabbt och direkt stilar och kulturella uttryck via musikaliska eller visuella 

former. Thomas Ziehe och betydelsen av hans moderniseringsteorier inom 

ungdomskulturforskningen är speciellt förknippade med ungdomars intresse 

för musikaliska och visuella stilar. Det är genom musiken och andra kulturella 

yttringar som ungdomen vinner över sin maktlöshet. Ziehe har använt 

begreppet narcissism, dock inte i psykoanalytisk mening. Rockmusiken kan ge 

den unga människan en total upplevelse och kan enligt Sernhede innebära ”en 

narcissistisk upplevelseform”. (Sernhede 1995, s. 47)   

Pubertetsåren innebär att identiteten förändras och periodvis försvagas. 

Denna tid är fylld av kriser. Musiken kan få en osäker och splittrad ung 

människa att känna sig hel av denna upplevelse. (Sernhede 1996, s. 159f) 

Dessa kulturyttringar har forskare kallat för kulturella symboler. De fungerar 

som ett slags råmaterial då ungdomar skapar sina stilar och därmed ger uttryck 

för sitt identitetssökande. (Fornäs 1994, s. 23) Fantasiliv och dagdrömmar 

kulminerar under denna fas och behovet av skapande verksamheter blir 

aktuellt.  

The creative productivity thus represents an effort to accomplish urgent tasks of internal 
transformations. The cathexis of thought and introspection permits a concentration and 
dedication to the creative process of thought and imagery that is almost unknown before  
or after in the life the average individual. The creativity in adolescence enhances 
infatuation with the self; it is often accompanied by excitenment and carries the conviction 
of being a chosen and special person. (Blos 1962, s. 126) 

 

Efter läsning av de här tre forskarna tycker jag att begreppen identitet, 

motstånd och livsstil hänger samman som tre pärlor på ett radband. Motstånd 

och livsstil är identitetssökandets viktiga beståndsdelar.    

Identitet: Ziehe menar att ungdomar idag ”presterar” något genom att pröva 

och erövra identiteter. På grund av traditionernas förlorade betydelse i det 

moderna blir det allt viktigare att uppleva sig själv som unik och ”finna sig 

själv”. (Ziehe 1992, s. 123) 

Motstånd: Vad Ziehe försökte hävda i diskussionen om musik och 

ungdomars upplevelse av rockmusik var att rock ger en skolning till motstånd 

och frigörelse som i följden utvecklar den ungas självförtroende, jagstyrka och 

hans/hennes öppenhet för experiment och olika upplevelseformer. För 

samtidigt som moderniseringsprocessen skapar nya former av kontroll 

producerar denna process parallellt nya möjligheter till frigörelse. (Ziehe 1986, 

s. 160) Fornäs uttrycker det ännu bättre när han skriver att individer alltid rör 



 16

sig tillsammans i kollektiva rörelser och innanför stela ramar och gränser 

utformade av institutioner och traditioner. När individens vilja och behov 

kolliderar med de givna ramarna och strukturerna uppstår makt och motstånd. 

(Fornäs 1994, s. 20) 

Livsstil: Individualisering är en process i samhällen som genomgår snabba 

och radikala förändringar. Processen innebär att traditionella band till klass och 

familj blir mindre viktiga och att individen själv måste ta större ansvar för sitt 

liv. Vidare handlar det om ungdomars livsperspektiv och syn på framtiden. 

Många ungdomar tvingas att bli sökare i en värld där det inte längre är 

självklart att man fortsätter i sina föräldrars yrkesbana. Till följd av detta blir 

identiteten något som den unga hittar och formar själv, alltså inte, som i 

gårdagens samhälle, något som man växer in i. (Ziehe 1986, s. 167f) Bo 

Reimer har bidragit med essän ”Inte som alla andra” om livsstilsbegreppet i en 

essäsamling om unga stilar. Han ger en substantiell definition av begreppet 

livsstil:  

”Livsstil är för mig  det specifika mönster av vardagliga aktiviteter som karakteriserar en 
individ. Varje individs livsstil är unik; den är inte identisk med någon annans livsstil. Men 
samtidigt riktar den sig mot det gemensamma och sociala. […] Analysen av livsstilar blir 
därför ofta inriktad på skillnader och likheter mellan grupper av individer snarare än på 
skillnader och likheter mellan individer. (Reimer 1992, s.171) 
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En teoretisk genomgång av olika begrepp 

 

För att sätta in undersökningen i ett större sammanhang har jag fördjupat mig i 

ett teoretiskt material inom litteratursociologin och ett inom pedagogik. Dels är 

det Pierre Bourdieu jag använder mig av och dels Kirsten Drotner.  

 

Kirsten Drotner  
Kirsten Drotners professor vid syddanska universitet Odense har i Att skabe sig 

− selv gjort en etnografisk studie av en grupp ungdomar som frivilligt deltar i 

olika estetiska aktiviteter organiserade i och utanför skolan. Hon har skrivit 

konkret om ungdomars estetiska produktion som en del av vardagskulturen. 

Undertexten i Drotners redovisning är att ungdomarnas estetiska verksamhet på 

ett positivt sätt skiljer sig från skolans vanliga aktiviteter. Drotner hävdar att 

det estetiska blivit allt viktigare för ungdomar under moderniteten. Behovet av 

estetisk praktik ökar på grund av det tilltagande realitetstrycket i vardagen och 

de unga söker ökat spelrum utanför de institutionernas domäner. Med 

realitetstrycket menar Drotner trycket i skolan och på arbetsmarknaden samt 

familjens förändrade roll. (Drotner 1996, s. 161f)  

När Drotner intervjuade en del ungdomar som var verksamma inom ett projekt 

för videoupptagning kom hon fram till att det i ungdomars fritidsaktiviteter 

finns gemensamma drag, som gör aktiviteterna till den särskilda form av 

vardagskultur som Drotner kallar estetisk produktion. Aktiviteterna uppfattas 

som lustfyllda processer, ungdomarna blir engagerade av dem och ägnar 

följaktligen en hel del tid åt dem. De skapar något utifrån sig själva, något de 

ofta delar med andra. (Drotner 1996, s. 59) 

Ordet estetik kommer från grekiska ordet aisthetikos som betyder det 

sinnliga, estetik kan alltså vara kunskap man når med sina sinnen. Att känna, 

tänka och göra hänger samman i en och samma upplevelse. (Drotner 1996, s. 

59)  
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/…/ hverdagskultur generellt defineres som vore symbolske udtryk for og tolkninger af 
hverdagslivets modsætningar. Æstetisk produktion er den specielle del af 
hverdagskulturen, vi tolker ved at give konkret form. /…/ æstetik er altså oprindelig 
erkendelse gennem sansemæssig oplevelse.  (Drotner 1996, s. 59)  

 

Vidare menar hon att vad som blir resultatet av processen eller upplevelsen är 

alltid en produkt. Det handlar alltså inte bara att ge känslorna ett utlopp utan 

det handlar också om att få intellektuell förståelse. (Drotner 1996, s. 61)  

Den estetiska upplevelsen innehåller både individuella, sociala och kulturella 

aspekter, säger Drotner. Dessa ger personerna möjlighet att experimentera, 

reflektera och kommunicera i förhållande till sig själva, till varandra och till 

omvärlden. Drotner fokuserar på processens tre nivåer i skapandet, att 

tidsmässigt är den estetiska processen ett öppet och oavslutat arbete som inte 

kan värderas utifrån fasta normer för vad som är estetisk kvalitet eller konst. 

Inte heller består de av en mening som vi kan tolka oss fram till. ”Vi må 

snarere betragte processerne som udvekslinger, der finder sted mellem 

bestemte materialer og brugernes faktiske behov.” (Drotner 1996, s. 85) De här 

tre nivåerna är:  

 

• Individuell nivå (jag och mig) som gör det möjligt att experimentera med 

sin egen identitet och skapa sig en viss säkerhet. (Fantasi och lek) 

Drotner menar att föreningen av skoj och allvar ger den estetiske upplevelsen 

en stark intensitet. Ungdomarna följer sina egna impulser utan att tänka på vad 

läraren eller läsaren skulle säga. De enda de kanske tänker på är kamraterna. 

• Social nivå (jag och du) där det gemensamma arbetet och de möten som 

sker kan leda till ömsesidig reflektion. (Kreativitet och skapande)  

• Kulturell nivå (jag och världen) där det man skapar är symboler för den 

vardagskultur man lever i. (Produkt och resultat) 

Vikten på processen tydliggör att den estetiske praxisen är ett bestämt möte att 

kommunicera på. Processen ger ett nytt perspektiv på vardagens yttre gränser. 

Kirsten Drotner kallar processen för ”indre omtolkning”. I det konkreta 

förloppet hänger dessa samman men hon diskuterar dem var för sig därför att 

hon tycker att de uppfyller olika behov hos deltagarna. (Drotner 1996, s. 62ff)  

Pierre Bourdieu 
En av de teoretiker som under de senaste årtiondena haft stort inflytande inom 

litteratursociologin och dess olika grenar är den franske sociologen Pierre 

Bourdieu.3 Han har ägnat stor energi åt att förstå de ofta mycket komplicerade 

sociala förhållanden som råder mellan människor.  
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Bourdieus forskning har bland annat inneburit att han kartlagt olika grupper 

i samhället och individens eller institutionens förutsättningar att uppnå olika 

status. ”Med det symboliska kapitalet kan man säga att han nyanserar klassisk 

sociologi genom att till parametrar som inkomst och yrke föra mer 

svårpåtagliga sociala egenskaper som prestige, anseende, outtalad position i 

hackordningen”. (Eriksson DN 2002-01-25, s. B4)  

Han är en av dem som lanserat begrepp som det litterära fältet. För att 

förstå Bourdieus språkbruk måste man först och främst förklara ett antal 

teoretiska nyckelbegrepp i hans texter om kulturproduktion. Där har jag tagit 

hjälp av Donald Broadys Inledning: en verktygslåda för studier av fält 

http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-kuf98.pdf. Donald Broady är 

professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Trots att det ibland känns som 

om han är ute efter att förenkla Bourdieus begreppsvärld har vi inget annat val 

än att försöka med näbbar och klor närma oss den ursprungliga meningen med 

hjälp av Broady och med hjälp av själva Bourdieus textväv. Bourdieus begrepp 

är inte helt och hållet teoretiskt fixerade. Bäst kan man använda sig av dem 

genom att analysera dem i ett sammanhang.  

Med kapital menar Bourdieu de symboliska och materiella tillgångar en 

individ har. Han skiljer mellan olika slags kapital; kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital. En tillgång vilken som helst fungerar som symboliskt 

kapital i de sammanhang den anses ha värde.  

Begreppet Fält definieras som ett system av relationer mellan positioner. 

Enligt Bourdieu kan samhället delas in i olika fält: det politiska, det sociala och 

det kulturella. ”Ett socialt fält kan definieras som ett system av relationer 

mellan positioner vilka besättas av människor och institutioner som strider om 

något för dem gemensamt”. ( Broady 1998, s. 2) T.ex. inom litteraturens fält 

om rätten att döma om litterär kvalitet, då kritiker delar fältet mellan 

”etablerade” och ”amatörer”. 

 
 
 
 
 
 
 
3 Med anledning av att Bourdieu avled onsdagen den 23 januari 2002 vill jag skriva denna not bara för att 
för min egen skull hylla en filosof vars teorivärld jag har kommit i kontakt med tack vare denna uppsats. 
”Han var där, anonym bland alla dessa människor…för honom var själva livet ett engagemang.” Så 
beskrivs Bourdieus deltagande i debatten om aktioner mot McDonald’s av bondeledaren Jose Bove. 
Enligt Christophe Aguitton, en av grundarna till Attac, har Bourdieu påverkat de senaste årens tänkande 
och dessutom fungerat som den hantverkare som fått intellektuella och sociala rörelser att mötas efter år 
av oförståelse. (DN, Pagold 2002-01-25 s.  B4) 
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Varje fält kan delas in i ytterligare mindre delfält. Det litterära fältet är ett 

delfält med egna inträdeskrav, egna måttstockar för bedömning av framgång 

och misslyckande och som Bourdieu uttrycker det: 

Ur en viss synvinkel är det litterära fältet ett fält som alla andra. Vad som står på spel är 
makt (t ex att publicera eller refusera) och kapital (den konsekrerade författarens kapital 
kan delvis överföras till en ung, hittills okänd författarens konto genom en uppskattande 
recension eller ett förord.) (Bourdieu 1992, s. 146)  

Inom varje fält pågår strider, också inom det litterära. Det som mer än något 

annat står på spel i striderna inom detta fält är vad som skall räknas som god 

litteratur och konst samt den legitima rätten att döma i frågor om litterär och 

konstnärlig kvalitet. Striderna finns även om fältets gränser och definitionen av 

vem som ska delta i striderna, vem som ska ha rätt att säga att ”det är inte 

poesi” eller ”det är inte litteratur.”(Bourdieu 1992, s. 151)  

Det är inte så att alla får tillgång till spelreglerna. Om man får tillgång till 

spelreglerna eller inte beror på vilken placering man har i det sociala rummet. 

Det sociala rummet är ett system av relationer mellan positioner i de sociala 

grupperna. Rummet är hierarkiskt och vissa positioner anses vara finare än 

andra. (Broady 1998, s. 2) 

För Bourdieu handlar inte klassfrågan om någon objektiv maktutövning på 

samma sätt som enligt marxistisk klassteori. Kampen inom de olika fälten är 

symbolisk, den handlar om makten att definiera hur den sociala världen ska se 

ut. Vidare handlar det om vems kultur och livsstil, vems tolkning och vems 

måttstock det är som är mest legitim. (Bourdieu 1994, s. 247ff)  

Med tanke på uppsatsens syfte vill jag här dra en linje mellan positionerna i 

det sociala rummet och valet av livsstil. Det sociala rummet och livsstilsfältet 

är relaterade till varandra. Habitus är ett förkroppsligat kapital, vanor man har 

införlivat i familjen eller skolan. ”Habitus kan kort definieras som ett system 

av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den 

sociala världen”. (Broady 1998, s. 3) Med habitus förklarar Bourdieu hur 

individen från en given plats i det sociala rummet väljer en viss livsstil. 

/…/ – dels förmågan att producera klassificerbara praktiker och produkter, dels smaken, 
dvs förmågan att särskilja och värdera dessa praktiker och produkter – definierar habitus, 
och det är relationen dem emellan som den representerade sociala världen, dvs rummet av 
livsstilar, konstitueras. (Bourdieu 1994 s 298) 
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Habitus är ett resultat av skilda livsvillkor. Mina informanters habitus är i det 

här fallet deras förmåga att ge synpunkter på andras texter eller förmåga att ta 

kritik eller föra debatt.   

Det finns skäl att uppmärksamma Bourdieus teorier i det här 

sammanhanget. Livsstil och kunskap har förbindelser med de grund läggande 

begreppen kulturellt kapital och habitus. Bourdieus ambition är att undersöka 

relationerna mellan tankesystem, sociala institutioner och former av materiell 

och symbolisk makt. Det kapital som finns inom olika sociala fält är i det här 

fallet icke-materiella tillgångar som kunskaper, alltså ungdomars erfarenhet av 

sina skrivexperiment, publicering på nätet och datakunskaper samt deras 

attityder till offentliggörandet av sina alster på nätet. Bourdieu skiljer mellan 

symboliskt och kulturellt kapital. Symboliskt kapital kan finnas överallt på 

olika nivåer i samhället. Vilken social grupp som helst kan fördela ett 

symboliskt kapital, det vill säga avgöra vad som ska ha ett högt värde och 

garantera inträde inom just den gruppen, i det här fallet en grupp ungdomar 

som har någonting gemensamt.  
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Metod, källmaterial och urval 

Uppsatsen ska belysa ungas motiv och syfte med sin nätpublicering. Jag fann 

därför den kvalitativa intervjun vara den lämpliga metoden. Men 

undersökningen byggs även på litteraturstudier, då utgångspunkten är 

ungdomskulturen.  

Intervjuerna är fokuserade på ett bestämt tema. De är inte strängt 

strukturerade utan till en viss del öppna för att jag inte ska kunna styra svaren. 

Jag utgår från ett intervjuschema och från vissa grundlä ggande frågeställningar 

eftersom det är specifika åsikter och specifik kunskap jag söker efter. Eftersom 

uppsatsens övergripande syfte handlar om ungdomarnas skrivande i 

förhållande till nätpublicering är det fördelaktigt att låta dem formulera sig 

skriftligt. E- intervjun tyckte jag var ett lämpligt sätt för effektiva resultat. För 

att uppnå detta bestämde jag mig för att använda ett chattsystem. Programmen 

jag använde heter MSN Messenger eller Yahoo Messenger som för övrigt går 

att spara på diskett. Det löste en del praktiska problem, b.l.a att många av de 

här ungdomarna bor i andra delar av landet.  

I praktiken mötte jag inga tekniska problem. Informanternas datakunnighet 

var påfallande. De var så vana vid datoranvändning att de inte blev avskräckta 

när jag bad dem att ladda hem programmet (Messenger) bara en enda bad mig 

skriva instruktioner om hur man laddar ner det. En annan fördel med detta 

system är att om man i efterhand märker att någonting fattas eller inte stämmer 

kan man återgå till intervjupersonen och komplettera. Nackdelen med denna 

metod är att den tar lång tid. Varje intervju tog nära två timmar. Detta beror på 

att det blir många moment som staplas på varandra. Medan jag skriver min 

fråga ska informanten vänta och när informanten får frågan ska hon/han läsa 

den noggrant och skriva sitt svar och lite beroende på vad informanten skriver 

får jag ställa min nästa fråga allt medan informanten väntar på andra sidan. Det 

blir lite tröttsamt för både intervjuaren och informanten. Men under arbetets 

gång lär man sig vissa knep för att raska på processen. Ett problem som dök 

upp ganska tidigt var att en av informanterna berättade att han hade modem 

och det skulle bli dyrt för honom att chatta på nätet. Vi bestämde att han skulle 
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få frågorna i en bifogad fil och svara på dem i Word och skicka tillbaka. Det 

var ytterligare en tjej som fick frågorna genom e-post på grund av att hon hade 

svårt att ladda hem MSN Messenger. Jag blev tvungen att skicka frågorna till 

henne för att hon skulle kunna svara och sända tillbaka dem. Men svaren jag 

fick av henne var dem korta och outvecklade. Jag förstod att det är en hel del 

av intervjukvaliteten i det direkta chattandet som försvinner i e-post- intervjun 

t.ex. de spontana svar och överraskande frågor som gång på gång väcks under 

intervjun. Killen jag e-postade till fick följdfrågor och på det sättet blev det en 

rikare intervju. Men tjejen svarade inte på följdfrågorna.   

Trots metodens många fördelar medför denna metod svårigheter som beror 

på dess inre karaktär. Walter Ong, humanistprofessorn, jämför i sin bok 

Muntlig och skriftlig kultur olika kommunikationsmedel. Om den elektroniska 

kommunikationen skriver han att de digitala bildtexterna intar en 

mellanställning mellan skriftliga och muntliga texter, och de inbjuder till ett 

muntligt uttryckssätt som lämpar sig för en informell utväxling av tankar. 

Vidare menar han att t.ex. i ett e-brev eller liknande är kommunikationen det 

viktigaste, vilket gör att de formella kraven på korrekt språkbruk inte blir lika 

stränga. Elektroniskt brev saknar det vanliga brevets strukturerade retoriska 

textprinciper. Han betraktar detta som en ny ”muntlig” kommunikationsform, 

baserad på det skrivna ordet – ett slags ”sekundär oralitet.” (Passim)  

I mina intervjuer la jag märke till detta och det blev lite problematiskt 

ibland. Eftersom intervjuaren och informanten inte ser varandra, kan 

missuppfattningar ibland uppstå. E-brev saknar både den muntliga 

kommunikationens kultur, alltså ordets klang och rytm, ansiktets grimaser och 

gester, och det vanliga brevets retoriska regler för texten. Därför är det viktigt 

att förklarar sin mening och ta hänsyn till kraven på korrekt språkbruk och 

välja de rätta orden. Vid flera tillfällen kände jag att glappkontakt uppstod men 

med extra förklaringar röjdes problemet undan.  

För att få ett lagom stort material begränsade jag antalet ungdomar som jag 

ville intervjua till tio. För att hitta ungdomar som var relativt aktiva bläddrade 

jag länge mellan poesiwebbplatserna och kunde genom vissa webbplatsers 

sökfunktion hitta personer som var produktiva. Jag har plockat mina 

informanter från webbplatserna www.novell.nu, http://fly.to/idea, 

www.poetrywall.com och www.argus.se. Anledningen till urvalet av de tre 

första webbplatserna är deras gemensamma egenskaper. Alla har ett arkiv och 

inget krav på att ha en hemsida.  Argus Area fungerar som ett slags nättidskrift 

och dess viktigaste funktion är att den har en redaktion som gör en 

kvalitetsbedömning av inskickade texter.  
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Min tanke var att ställa olika ungdomars attityd mot varandra. Jag ville på 

det sättet få större möjlighet att jämföra ungdomars medvetenhet om sitt 

skrivande och sin publicering och deras attityder till de olika poesisajterna. 

Urvalet av de två poeter som finns på Argus Area är däremot slumpmässigt för 

Argus Area har redan gjort ett urval. 

Tillvägagångssätt 
Jag kontaktade sammanlagt 60 personer via e-post, tjugo från varje webbplats. 

Jag skickade en del e-post via Hotmail och jag tror att anledningen att vissa 

inte svarade på min e-post var att Hotmail inte gav ett seriöst intryck. Det gick 

bättre när jag använde mig av skolans e-postadress. På 60 e-brev fick jag 

femton svar; de flesta från personer som publicerade sig på Novell på nätet. 

Eftersom tanken inte var att jämföra de här webbplatserna med varandra tyckte 

jag inte att det hade någon betydelse från vilken webbplats jag fick flest 

informanter. Jag gjorde intervjuerna mellan den 18 januari och den 12 februari 

2002.  

Bland de femton personer som svarade fanns tre stycken som inte längre 

var några ungdomar (trots att jag skrev att undersökningen vände sig till 

ungdomar mellan 15-24). Ervin Rude var en av dem och han förklarade att han 

hört av sig för att göra reklam för sitt webbförlag, www.kulturdasset.com. 

Honom gjorde jag en kortare intervju med och ställde frågor som hade med 

nätpublicering att göra.  

Vidare intervjuade jag Ola Lindvall som sitter på Argus Areas redaktion. 

Anledningen till att jag valde honom var att hans webbsida fungerar 

annorlunda jämfört med de tre andra utvalda webbplatserna. Vidare valde jag 

honom tack vare hans position som redaktör. Han är numera den enda som 

håller i Argus Area och för övrigt är han en erfaren person när det gäller 

nätpublicering och redaktionsarbete. Frågorna jag ställde till honom är 

bifogade. Intervjun med honom gjorde jag genom e-post och jag skickade 

honom tre frågor i taget.  

De kvinnliga informanterna var mycket mer intresserade av intervjun. Flera 

av killarna som först svarade på mitt e-brev och skrev att de skulle ställa upp 

drog sig ur i januari när det var dags för intervjun och jag blev tvungen att söka 

på nytt. Sammanlagt blev det tio ungdomar varav fem killar och fem tjejer. Jag 

har två informanter från Argus Area (Jessica och Carolin) och de andra är från 

Poetrywall, Idea och Novell.nu.  
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Uppsatsens källmaterial är primärt de intervjuer som utförts. Jag har 

dessutom fått inspiration av fyra intervjuer som gjorts genom Ola Lindvall. 

Dessa intervjuer finns på Argus hemsida. Två av dessa fyra intervjuer gjorts 

med ungdomar. Bortsett från en är frågorna inte desamma som mina men de 

handlar i stort sett om samma sak. De sekundära källorna är litteratur och annat 

material om skönlitteratur på nätet och om nätpublicering av unga.  

Två av intervjuerna räknar jag som bortfall. Det ena var en tjej som hade 

svårighet att ladda hem MSN Messenger. Hon fick frågorna via e-post men 

hennes svar var korta och outvecklade och till en viss del ofullständiga. Den 

andra informanten föll bort på grund av att hon mitt i intervjun ursäktade sig 

med att hon var tvungen att avbryta intervjun och lovade att bestämma en ny 

tid för en komplettering men sedan aldrig hörde hon av sig igen.    

Intervjuerna har rört sig kring sex teman: bakgrund, motivation, genre, 

livsstil, respons och nätaktivitet. Svaren kring varje tema kodade jag sedan och 

delade in i grupper och kategorier. Exempel på kategorier är ”att må bra”, 

”terapi”, ”trygghet”, ”beröm”, ”spontant”, ”utveckling”, ”dröm”, ”utgivning”. 

Kategorierna och koderna förändrades under analysarbetets gång allteftersom 

min förståelse av informanternas helhetsberättelser djupnade.  

För att skapa mening och sammanhang i intervjutexterna har jag växlat 

mellan flera olika tekniker och angreppssätt, men den huvudteknik som jag 

använt mig av är en tolkningsmetodik. Jag har läst igenom intervjuerna och 

skaffat mig ett allmänt intryck, sedan har jag gått tillbaka och räknat och 

summerat yttranden som anger olika attityder till ett fenomen och så har jag 

gjort tolkningar av speciella yttranden. Jag har strävat efter att bygga upp 

förståelse för varje intervjus helhet innan jag särade på fraserna och tolkade 

dem. På det sättet kunde jag skapa ordning och struktur. Särskilt ett kapitel ur 

Steiner Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun har jag använt flitig. 

(Kvale 1997, s.172ff ) Jag förstod att helhetsintryck är utgångspunkten för 

tolkning av enskilda stycken och avsnitt i intervjutexten. När det gäller senare 

delen av intervjun, vilken handlar om ungdomars attityd till nätpublicering och 

poesisajterna, har jag försökt att lyfta fram skillnader och försökt göra 

jämförelser och redovisa dem i form av fördelar och nackdelar.  

För att göra informanterna rättvisa och för att öka läsbarheten har jag 

korrigerat stavfel. För att öka den konfidentialitet som jag utlovat har jag 

dessutom ändrat på en av mina informanters personuppgifter och försett 

informanten med ett fingerat namn.  

Det finns olika former av punkter i citaten. Punkter inom hakparantes […] i 

citaten betyder att ett hopp inom citaten har skett. När det förekommer tre 
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punkter efter varandra efter ett ord i citaten (t.ex. ”jag vill…”) betyder det att 

intervjupersonen själv har stannat upp och gjort en paus.    

Kommentarer kring intervjufrågorna 

Från början hade jag tänkt ut tre huvudkategorier som jag ställde frågor utifrån: 

• Attityden till skrivande och språk 

• Respons och reaktioner 

• Förhållandet till nätpublicering och tekniskt kunnande 

Fråga nummer 9. ”Hur mycket respons har du fått och hur känns det?”, kom att 

uppfattas ensidigt. Ordet respons uppfattades enbart som beröm av en del. Bara 

fyra av dem markerade att respons är alla slags reaktioner både negativa och 

positiva. Vilken effekt detta otydliga ord hade kommer jag att ta upp i 

undersökningsdelen.  

Jag har skickat uppföljningsfrågor till vissa av informanterna och 

kompletterat mitt material. En annan sak som jag märkte när jag började läsa 

intervjuerna var att ofta hade jag ställt två frågor i en fråga. Detta stressade upp 

informanterna och ibland blev det lite fattiga svar. Jag kompenserade denna 

brist genom uppföljningsfrågor via e-post.  

En baktanke jag haft under intervjuerna, har varit om de intervjuade har 

författarambitioner. Jag har varit tvungen att ha en kritisk hållning och därför 

beakta varje svar med en viss skepsis. Detta särskilt när det gäller fråga 

nummer 14. Jag garderade mig därför genom överraskningsfrågor som jag 

ställde då och då och genom att ta hänsyn till intervjuns helhet. 

 

 

 



 27

Undersökning 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva de fyra webbplatserna som mina 

informanter publicerar sig på och redogöra för begreppet Fanzine samt ge en 

kort presentation av informanterna.   

En kort presentation av webbplatserna 
www.poetrywall.com är Lotta Holmströms webbplats där hon publicerar sina 

egna bidrag och välkomnar andras. Dikterna kan vara både på engelska och 

svenska. Skillnaden mellan den här webbplatsen och de andra jag varit inne på 

är att det publiceras bara poesi här. Hos Poetrywall måste man följa en länk i 

ett index till varje enskild författare. Där finns det lite uppgifter om varje 

författare. För att kunna skicka dikterna till Poetry på väggen där alla tar del av 

ens alster måste man bli medlem. Medlemskapet är gratis. Holmstöm är 

journalist på Aftonbladet och driver en annan litterär webbring som heter 

Skriva. Det är en av de webbplatserna som Peurell studerat.  

http://fly.to/idea  På denna mycket enkla sida som består av en 

diktsamling och en länklista står att redaktionen lägger ner arbetet på grund av 

andra prioriteringar i livet som kallar, men att diktsamlingen och webbplatsen 

kommer att finnas kvar. Detta är något man får räkna med när man har valt ett 

ämne som mitt. Webbsidornas karaktär är så att de står under ständig 

förändring. Idea består av en diktsamling, en lång lista av skribenter och en 

länklista. Listan innehåller skribenternas namn och bredvid deras namn står hur 

många bidrag de haft med i samlingen. Det är också en webbsida som 

publicerar så gott som bara poesi. De personer som jag plockat från Idea 

publicerar sig numera på andra poesiwebbplatser.  

www.novell.nu Om Novell på nätet skrev jag i inledningskapitlet. 

Redigering och sållning är precis som på de andra webbplatserna obetydliga. 

Verksamheten rör sig någonstans mellan förlag och anslagstavla. På sajten står: 

Novell på nätet startade som en idé juni 1996. Tanken gick ut på att uppmuntra kreativitet. 
Vår inriktning är att publicera allt som kommer in till oss. Att bli publicerad tillhör bland 
de största ögonblicken i livet för en författare eller poet och vi hoppas på detta sätt 
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uppmuntra ett fortsatt skrivande livet ut. Novell på nätet har varit uppmärksammat i TV1, 
Utbildningsradion […] m.fl. Novell på nätet har över 30.000 besökare varje månad och har 
bland annat gått till final i Resumés webbtävling och hedrats med Safir Award för insatser 
för- och av begåvade författartalanger! (http://www.fl-net.se/novell/info.html, 2001-12-05) 

 

Man förstår att deras policy vad det gäller texter är att ge en eller två chanser 

till alla skrivande personer som vill synas och uppmärksammas. Som jag i 

tidigare avsnitt (sid 6) skrev så fungerar sajterna som ett slags samlingsplats. 

Alla bidrag är välkomna. Och det gör att deras insats uppfattas som mycket 

generös. En informant pekade på att de inte uppdaterar webbplatsen ofta. Men 

de som redan publicerar sig där var fastbeslutna att fortsätta där.  

www.argus.se är en nättidskrift. På frågan om finansiering skriver Ola 

Lindvall att han betalar själv serverplatsen och domänen. För övrigt är Argus 

Area det elektroniska formatet av Den Blinde Argus som gavs ut under tio år 

(85-95) i pappersformat. Jag märkte att Argus Area fyller samma funktion på 

nätet som ett vanligt förlag gör när det gäller tryckt litteratur. I deras manifest 

står: 

5 nya unga är en diktgrupp. Vi har sammankommit därför att vi har olika  
stilar som tillsammans bildar ett brett ackord i det poetiska klimatet. 
Syftet med gruppen är att /…/ verka emot de stora förlagens programmatiskt ensidiga  
poesiutgivningspolitik. Och dessutom vara det litterära etablissemangets  
motpol genom att stå för obundenhet, kravlöshet, självständighet och  
originalitet /... / (Argus, 2000.02.02) 

 

Vad som pockar på uppmärksamhet här är ”5 nya unga”. Namnet sammanfaller 

med den kända författargruppen i början av 1900-talet. Namnen anspelar på 

den författargrupp som gjorde en unglitterär antologi som utkom 1929. Dessa 

fem unga var Erik Asklund, Josef Kjellgren, Arthur Lundkvist, Harry 

Martinson och Gustav Sandgren. ”Antologin skulle vara ’en brand i den gamla 

sura litterära halmhögen’ /…/ men främst ville de slå ett slag för den lyriska 

modernismen.” (National encyklopedin, band 6)  Att anspela på fem unga är ett 

sätt att beträda det litterära fältet och markera position i det hierarkiska 

rummet. Därmed får man enligt Bourdieu tillgång till spelreglerna. (Bourdieu 

1992, s. 152) Argus omtalade rykte som ett legitimt fanzine gör att dess 

position bland webbplatserna blir finare.   

I DN 17-07-1998 skriver Susanne Skog:  

För ett par år sedan genomgick landets mest etablerade poesifanzine, Den blinde Argus, en 
metamorfos och blev nätpublikationen Argus Area. Här finns texter av o–, halv–, och 
heletablerade författare, somliga bra, somliga usla, vilket är själva poängen. Materialet 
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förnyas i ”dubbelarbetande och ideell takt”. Med andra ord är det inte alltid så nytt, men 
vad gör det när man härifrån lätt tar sig vidare till andra nivåer i den litterära underjorden.  

 

Ett fanzine är en webbplats eller en trycksak om en viss musikgrupp, film eller 

annan medieprodukt som publiceras av någon mediekunnig beundrare. Till en 

början var fanzines benämningen på tidskrifter utgivna av science fiction-

entusiaster. I takt med datorernas och Internets stigande popularitet lägger fler 

och fler tidskrifter ut sitt material på nätet. Fanzines är ett fenomen som har sitt 

ursprung i USA och Kanada. (Encyclopedia Britannica on line) Det är lätt och 

billigt att göra en egen elektronisk tidning. Inga tryckkostnader, inga avtal och 

inga annonsörer, bara information och initiativ.  

I Sverige finns en mängd elektroniska fanzines som görs av unga för unga. 

Det utgör en parallell till tidningsvärldens fanzines. Många fanzines plockas av 

förlag och ges ut normalt sedan, enligt Ervin Rude på Kulturdasset. I Marie 

Gummessons bok Att skriva börjar här har hon intervjuat ett antal skrivande 

och kreativa personer. Journalisten Marcus Lindeen på Blixt säger :  

Alla som gör fanzines vill inte bli journalister. Mekandet med de här tidningarna har en 
självförstärkande funktion. Det är ett sätt att känna: Jag kan. Man får utlopp för kreativa 
behov som skolan inte kan tillgodose. Det handlar om att göra något som ingen annan har 
bestämt att man ska göra, man lär sig skriva och kommunicera på egna vilkor.  
(Gummesson, 1998, s. 69) 

 

Att göra något som inte är föreskrivet av någon annan är en mycket viktig 

drivkraft som jag längre fram i analysdiskussionen kommer att ta upp och 

diskutera.  

Vad som gjorde att jag valde Argus Area var att den har en redaktion och 

en urvalsprincip av text som kan vara en utmaning för många nätskribenter. 

Kommer ens text dit så tar man sig själv lite mer på allvar, det är en attityd 

eller åsikt som en del genremedvetna ungdomar delar.  

I metodavsnittet skrev jag om urvalet av webbplatserna. Utöver deras 

gemensamma egenskaper skiljer de sig från varandra på flera sätt. På 

Poetrywall går att se hur många besökare varje skribent har haft och vilka som 

gett skribenten kritik. Från kritiken finns en länk till kritikerns egna dikter. De 

är ofta från samma webbplats. Man kan läsa dikterna även på engelska. Det 

finns en lista över skribenter som är nya på sidan. Diktsamlingarna är klassade 

efter årtal: 1999, 2000. På Novell på nätet finns en bra sökfunktion som gör att 

man kan söka både på författarens namn och verkets titel. Idea har däremot 

varken sökfunktion eller statistik. Det är helt enkelt en samlingsplats.  
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Om man förutsätter att alla angivna namn på de här webbplatserna stämmer 

med personernas könstillhörighet kan man konstatera att könsfördelningen är 

ganska jämn. På Argus Area är det något fler killar som publicerat sig än tjejer, 

om man tittar genom arkivlistan. 

Presentation av intervjupersonerna 
Här följer en kort presentation av de ungdomar som deltagit i undersökningen. 

Jag väljer även att ta med stickprov från deras texter dock finns stickprovet och 

länkar till deras texter som bilaga bifogade i slutet av uppsatsen. 

• Jessica Jönsson  

 

Hon är 22 år gammal och läser media på en folkhögskola i Växjö. Hon vill 

studera film eller litteraturvetenskap nästa år. Hon började skriva i tonåren. 

Poesi är hennes genre. Skrivandet är mycket viktigt för henne, ett sätt att 

överleva som hon uttrycker det. Hon har publicerats i en ungdomstidning som 

heter Frida och på nätet på Argus Area. 

• Carolin Levander  

 

Hon är 18 år gammal och läser sista året på kulturprogrammet på Nacka 

gymnasium. Hon gav ut en diktsamling, Jag ska bli president, på Författares 

bokmaskin i september 2001. Hon skriver även artiklar och noveller. Hon har 

publicerats på  Argus Area på nätet.  

• Caltha Palastris  

 

Hon är 20 år gammal och studerar litteraturvetenskap. Hon började skriva när 

hon var 13 år gammal och har alltid skrivit under pseudonym. Kortprosa och 

kortnoveller är hennes genre och hon har även provat på romaner, barnböcker 

och dikter. Hon beskriver sig själv som otålig och för kritisk mot både andra 

och sig själv när det gäller skrivandet. Har varit med i Författarcentrums 

Skrivarklubb och recenserar böcker för skrivarsidan.nu Hon har egen hemsida 

och publicerar sig även på Novell på nätet. 

• Catharina Rossander  

 

Hon är 19 år gammal och pluggar sista året på gymnasiet i Gävle. Hon har 

skrivit sedan 10- årsåldern och är mycket produktiv. Hon skriver både prosa och 
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poesi. Skrivandet är en ventil för henne. Hon skriver i perioder och har 

publicerats p å Novell på nätet. 

• Emma Nordlander  

 

Hon är 15 år gammal, går i skolan och bor i Gnosjö. Hon sitter i litteraturrådet i 

skolan och vill ha inflytande för att påverka makthavarna. Hon har skrivit små 

berättelser ända sedan hon började skolan. Hon skriver mest prosa och även 

dikter när hon har tid. Hon läser Anthony Burgess och är en aktiv nätläsare. 

Hon har publicerats på Novell på nätet.  

• Daniel Wöörs  

 

Han är 24 år gammal, adopterad från Siri Lanka och jobbar som 

apotekstekniker. Han har skrivit sedan han var 11-12 år gammal men seriöst 

började han skriva för fyra år sedan. Han säger att han skriver till och med på 

rasterna på jobbet. Han har publicerats på Novell på nätet och har en egen 

hemsida också. Adressen till hemsidan är hemlig. 

• Oliver Dignelius  

 

Han är 21 år gammal och är arbetslös efter att han har slutat en utbildning i 

ljudteknik och ljuddesign. Han har skrivit i fem år och mest dikter. Men 

tidigare har han skrivit låttexter. Fortfarande kan det hända att han skriver 

texter till egna låtar också. Oliver publicerade sig förut på Författarcentrums 

Skrivarklubb men nu på Poetrywall. 

• Björn Lundberg 

 

Han är 19 år gammal och studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet. 

Han började med sitt första romanprojekt på lågstadiet. I fjortonårsåldern skrev 

han sina första dikter, sedan dess har det bara fortsatt. Björn var tidigare med i 

Författarcentrums skrivarklubb och har publicerats även på Argus Area. Men 

nu publicerar han sig på Poetrywall och har dessutom egen hemsida där han 

lagt de flesta av sina dikter.  

• Mattias Lindberg  

 

Han är 25 år gammal i mars 2002. Han läser sista terminen på 

idrottslärarprogrammet i Örebro. Han skriver mest poesi och en del kåserier har 

han också skrivit. Han började skriva i gymnasiet. Han har publicerats i 

lokaltidningar som exempelvis Nerikes Allehanda. På nätet publicerar han sig 

på Idea och Sockerdricka. 
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• Stefan Larsson 

 

Han är 21 år gammal, bor i Lund och jobbar just nu på ett företag som heter 

SECO Tools AB. Han skriver både textlåtar och dikter. Skrivandet har för 

honom en terapeutisk funktion. Han har publicerats på Novell på nätet. 

 

Redovisning med analys av intervjuundersökning 
I detta avsnitt ger jag glimtar ur intervjuerna och några centrala upplysningar 

som kan bidra till en tolkningsram för den fortsatta läsningen. Jag har alltså 

bakat till viss del ihop redovisningen och analysen. Dessutom finns i detta 

avsnitt en mer generell diskussionsanalys. 

De flesta ungdomarna i min undersökning är i 19-22 årsåldern. Den yngsta 

informanten är 15 år gammal och den äldste är 24 år gammal. Jag valde fem 

tjejer och fem killar med tanke på den jämna könsfördelningen som finns bland 

webbplatsernas befolkning. Det är intressant att markera att enligt tidigare 

undersökningar och forskning har alltid unga tjejer läst och skrivit i mycket 

större sträckning än killar. (Boëthius, 1992, s. 252) Internet i synnerhet och 

tekniken i allmänhet har lockat killarna till detta medium som är ett redskap för 

kulturella yttranden.  

Under arbetets gång med intervjuerna fann jag att de intervjuade gick att 

dela i två grupper. Den ena gruppen jobbar målmedvetet mot en framtid där 

deras texter ges ut i bokform eller där de sysslar med det konstnärliga av något 

slag. Den andra gruppen har en mer avslappnad attityd till publicering i 

bokform men är mycket mer mån om engagemanget på nätet. Deras syn är mer 

verklighetsbaserad då de pratar om försörjning och arvode och att utgivning av 

en bok är som en barndomsdröm.  

En fråga som gällde hur de hittade sajterna fick tre svarskategorier: Fyra av 

dem hade sökt via sökmotorer efter ordet poesi och novell. Två av dem hade 

surfat på nätet och av en slump hamnat där. De sista fyra hade fått tips från sina 

kompisar som själva publicerade sig eller av sina lärare. 

Frågan som skulle ta reda på hur tekniska ungdomarna var bemöttes av ett 

”Va??” Mitt i all diskussion om publicering på nätet och skrivande kändes den 

här frågan något avlägsen och irrelevant. För dem hade den här frågan inget att 

göra med publicering eller skrivandet. De flesta skrev att Word och Internet 

Explorer är de två program de kunde och Word var definitivt det mest använda 

programmet. De som hade egna hemsidor kunde dessutom html, Photoshop 
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och Frontpage. Stefan och Oliver kunde tack vare sina utbildningar massor 

med andra program. När det gäller nätaktivitet så var de flesta trogna 

Internetanvändare. Den minst aktiva informanten var aktiv två timmar om 

dagen.    

De ungdomar jag valt är en heterogen grupp. Skillnaden mellan olika 

ungdomars skrivande och attityder till skrivandet och nätpublicering beror på 

faktorer som t.ex. hur länge de har skrivit, hur länge de har publicerat sig och 

vad de har för ambitioner. Jag fann Kirsten Drotners tre processnivåer 

relevanta i sammanhanget. Jag försöker redogöra mina undersökningsresultat  

utifrån de nivåerna. 

Skrivandet och identiteten (jag och mig)  

Kirsten Drotner representerar synen på skrivandet som en process där man 

utforskar och upptäcker saker och ting. Hon menar att den allmänna 

erfarenheten är att man kan utforska, upptäcka och reda ut sina tankar genom 

estetisk aktivitet och sådan aktivitet också kan fungera som en kanal för 

känslor. Att strukturera och skapa ordning i både den yttre och den inre världen 

är kärnan i den estetiska aktiviteten enligt henne. Skrivandet blir därför ett sätt 

att nå fram till förståelse, ett sätt att tolka och ge mening åt tillvaron. (1996, 

s.63f) 

Catharina skriver: 

För mig är skrivandet en ventil. Det är en chans att få ut allt jag känner i en form som är 
behaglig. […] när man mår lite knasigt. I höst har jag mått både väldigt bra och väldigt 
dåligt så det kanske inte är så konstigt att det blivit mycket. Skrivandet är ett sätt för mig 
att uttrycka mig när det muntliga kanske inte räcker till. (Catharina) 

Ett sätt att uttrycka mina känslor, ett sätt för mig att må bra. Då jag är ganska fåordig i 
muntliga konversationer. (Oliver) 

Jag skriver inte för att jag vill, utan för att jag måste. Att skriva för mig är som terapi. Jag 
får uttryck för mina känslor och tankar. (Jessica) 

 

Skrivandet är alltså ett behov som måste tillfredsställas. I tonåren skrev de 

dagligen eller efter behov när de inte mådde bra, när de ville prata av sig, eller 

reda ut saker. Nästan alla började sitt skrivande i tonåren eller lite tidigare och 

utvecklade det senare i samband med skolan eller universitet eller efter att de 

publicerat en enstaka text på någon webbplats. De har utvecklat sitt skrivande i 

den meningen att de valt genre, att de provar även andra genrer, att från 
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dagbokskrivande eller låttexter övergår till ett slags processarbete som kräver 

mer disciplin, mer planering och mer arbete på en och samma text.  

Skrivandet betyder mycket för mig. Genom skrivandet kan man behandla sina tankar och 
förhoppningsvis få lite rätsida på dem. Skriver exempelvis dagbok sedan några år 
tillbaka.(Mattias ) 

Ibland kanske jag inte skriver en stavelse på sex månader och sen kanske jag kommer in i 
en period där jag skriver väldigt mycket. Vintern 99/00 så skrev jag ganska mycket. Under 
den tiden var jag väldigt nere och deprimerad och använde mig då av skrivandet som en 
form av självrensande terapi. (Stefan) 

 

För att förstå om musiken och bilderna har någonting utöver texten skriver 

Boëthius att det verbala språkets symboler fungerar på ett annat sätt än 

musikens och bildernas. ”Texter är i första hand diskursiva. De hjälper oss att 

tänka, resonera och förstå, medan musiken och bilderna mera direkt talar till 

våra känslor.” (Boëthius 1992, s.255) Musikens och bildernas symboler kallas 

för presentativa. Ungdomsforskaren Ove Sernhede skriver angående verbala 

och icke verbala uttrycksformer att ungdomar söker sig till ”musik, bild och 

kroppslig expressivitet som alternativ till och för att utmana ordets hegemoni 

på kommunikationens område”. (Sernhede 1996, s.171) Det verbala 

uttrycksformerna karaktäriseras av ord med bestämda betydelser. Dessa ord är 

då möjliga att kombinera på olika sätt men det måste vara linjärt eller 

diskursivt. Presentativa uttrycksformer som musik har däremot en innehållslig 

öppenhet som gör det möjligt att uttrycka känslor och stämningar som inte går 

att definiera eller översätta till ord. (Sernhede 1996, s. 173) Boëthius menar att 

det är fråga om en gradskillnad. Orden kan i de tryckta texterna stå för ordning 

och struktur och därigenom vara en hjälp att kontrollera och förstå verkligheten 

men de kan också vara en länk till ”förspråkliga” och ”förmedvetna 

känsloskikt”. (Boëthius 1992, s. 257)  

 

Skrivandet är alltså ett slags upptäckande eller sökande efter saker man inte 

förstår, ett försök att hitta trygghet i orden. Och som Drotner skriver är det 

estetiska arbetet ett sätt för utövaren att experimentera med sin egen identitet. 

Enligt Drotner innefattar den skapande processen tre element: fantasi, 

kreativitet och produktion. (Drotner 1996, s. 65) På fantasinivån ska skrivandet 

vara lustfyllt och lekfullt, ett slags dagdrömmeri som inte nödvändigtvis 

behöver leda till ett resultat. Dagboksskrivandet har högst privat värde men när 

skrivandet förvandlas till låttexter, dikter eller noveller har det fått en struktur 

som inte är lika privat. Catharina berättar: ”Jag skriver när jag känner 
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inspiration …vilket gör att jag oftast är rätt ”borta” medan jag skriver…”. 

Skrivande på den här nivån har en privat karaktär. Man stänger in sig och hittar 

sitt hörn där man får vara ensam med sig själv.  

Den som läser eller skriver drar sig undan, skärmar av yttervärlden eller sätter sig på ett 
ställe där man får vara i fred – företrädesvis det egna rummet. (Boëthius 1992, s. 253) 

 

Så fort någon annan tar del av det man skrivit tappar texten sitt privata värde. 

Boëthius skriver till exempel att rocktexten ofta skrivs tillsammans med 

kamrater och framförs tillsammans med kamrater. Denna sociala dimension i 

Drotners andra nivå avspeglas i ungdomars responsgivande – och tagande eller 

textdiskussioner de har med likasinnade. Enligt Drotner har det estetiska 

arbetet en dubbelkaraktär. Det innebär både kontakt med utövarens egen inre 

struktur och en social kontakt utåt med kamrater eller personer som sysslar 

med samma sak. 

Skrivandet och samtalen (jag och du) 

Boëthius frågar sig varför man sätter sig ner för att läsa en bok eller skriva när 

man kan lyssna på en skiva istället. Han svarar att det beror på sociala faktorer 

som spelar viss roll. Han menar att läsandet och skrivandet ingår i vissa skikt i 

själva livsstilen. Man socialiseras in i det genom att t.ex. växa upp i en familj 

där föräldrarna läser mycket eller i ett samhälle där skrivandet anses vara fint, 

ger ”status” och är ett kulturellt kapital. (1992, s. 252) Caltha, som publicerade 

sig redan när hon var 14 år gammal och började skriva när hon var 13, skriver: 

Sen att jag vill bli författare beror nog inte bara på att jag tycker om att skriva utan också 
på att författare har så hög …status för mig.  (Caltha) 

 

Boëthius pekar också på en forskning som antyder att sociala skillnader mellan 

olika samhällsskikt håller på att bytas ut mot skillnader mellan individer. 

(Boëthius 1992, s. 253) 

Om själva skrivandet i högsta grad är en individuell handling sker 

publiceringen i en konkret och social kontext. Så fort man lägger texten ifrån 

sig blir den ett föremål för reaktioner och tolkning för läsaren. Texten 

involverar läsaren och ger upphov till ett möte på ett opersonligt plan. Mötet 

blir enligt Drotner en del av ungdomars ”vardagskultur” tack vare det 

engagemang det kräver. Detta är motsatsen till ”den inre kommunikation som 

äger rum på privat område”. (Boëthius 1992, s. 255) Skrivandet är en 

uttrycksform som teckning, dramatisering osv. och  behovet av en inre dialog 
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(mellan jag och mig) är vad skrivande eller dessa andra uttrycksformer kan 

innebära. Samtidigt som skrivandet är en inre dialog är den en kommunikativ 

handling. 

Ja, vi mailar varann, skriver om hur man ska publicera, var man kan publicera eller helt 
enkelt ord som vi bollar mellan varann. ”Ord är en hobby”. (Oliver) 

Kontakt har jag alltid med andra författare. Just nu skriver jag till en som heter Niclas och 
är väldigt duktig. Vi mailar eftersom det går snabbast. (Emma) 

 

Och att använda språket på det sätt man vill ha betydelse för 

kommunikationen, tänkandet och identiteten och även för grupptillhörigheten. 

Daniel skriver att han använder nätet bara för att hans kompisar ska ha 

smidigare tillgång till hans texter och det är dem han diskuterar texter med. De 

ungdomar som deltagit i min undersökning visar alla en frihet till sitt språk. De 

verkar ha funnit former för sitt skrivande som känns naturliga för dem, 

samtidigt som de också provar på andra sätt att skriva och på det sättet vidgar 

språkets möjligheter.  

Att skriva är viktigt, för att skapa sig en egen relation till språket, för att skapa sig ett eget 
språk. (Carolin) 

[…] Jag har upptäckt att det är så kul att kunna utveckla och ibland kunna förvränga 
språket som man kan göra när man skriver.[…] Språket är nästan det viktigaste av allt. Det 
och ett intressant ämne som håller novellen ut. (Emma)  

 

Skrivandet är en del av ungdomars sociala liv; det är ett sätt att samtala, ett sätt 

att förstå sig själv med ett personligt uttryck. Genom framförandet för publik, 

alltså publicering på webben, skapas nya erfarenheter som gö r att skrivandet 

blir både text och handling. Ungdomarna upplever skrivandet som ett sätt att 

finna betydelse eller sanning genom att förflytta sig till andra världar än den de 

befinner sig i.  

När jag skulle konfirmera mig fann jag inte särskilt stor trygghet i de bibliska texterna, 
utan började skriva dikter med mina egna tankar kring andlighet osv. […] Skrivandet har 
många olika betydelser för mig. En viktig del, är att det är en slags profan bön. […] att 
man någonstans försöker sätta ord på det man inte riktigt förstår sig på. (Björn) 

 

Björn har varit med i Författarcentrums skrivarklubb där man som regel skrev 

synpunkter på andras texter och fick själv synpunkter. Och denna community 

har fungerat som en skrivarkurs. Det är detta som är värdefullt med att etablera 
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en kommunikationsform som bygger på den ”meningsskapande dialogen”. 

Torlaug Løkensgard Hoel, som har skrivit om skrivandet ur ett pedagogiskt 

perspektiv, hävdar att samtalen skapar en gemensam mening. Samtalsparterna 

bygger tillsammans upp en tankevärld som ingen av dem skulle ha kunnat 

bygga på egen hand och där ”/…/ själva dialogen utgör en byggnadsställning 

för att komma vidare i tanke- och attitydutvecklingen.” (Hoel, 2001, s.76) 

För de ungdomar jag intervjuat är skrivandet en av flera uttrycksformer de 

använder sig av men skrivandet står för de flesta som huvudintresse. Att måla, 

skriva låttexter, fotografera och spela gitarr var andra uttrycksformer som de 

sysslade med. Gemensamt för alla som deltog i undersökningen var att de gav 

intryck av att ha det kreativa uttrycket som en del av sin vardagskultur eller för 

att låna Drotners uttryck, vardagsaktivitet. Drotner skriver att samma 

uttrycksform kan fylla helt skilda behov hos olika personer. (Drotner 1996, s. 

109)  

I flera fall är det underförstått att det känns svårt att förmedla negativ 

respons. Det problematiska i att kritisera kan gälla både att hitta kritiska 

punkter i texten och att förmedla denna kritik till skribenten. Men flera 

ungdomar svarade också att när de läser en bra text och märker att de måste 

skicka synpunkter gör de det och drar sig inte för att ge konstruktiv kritik. Det 

gäller dock bara texter som de valt att läsa.  

Synpunkter vill man ha, särskilt om det är i form av beröm. Om att få och 

ge synpunkter skriver de så här:  

Bra respons är alltid kul, dålig också eftersom man kan ta med detta i tanken över framtida 
skrifter. (Daniel) 

Det är viktigt att få synpunkter annars skriver man för sig själv. För att utvecklas och 
inspireras till att fortsätta. (Carolin) 

Det känns ju alltid bra att få andras synpunkter. Eftersom skrivandet är så viktigt för mig, 
vill jag gärna få bekräftelse. (Jessica) 

 

Det som Daniel säger tolkar jag som att han inte tycker att man behöver skriva 

färdigt en text innan man börjar på nästa. Synpunkterna kan komma till nytta i 

senare texter. ”Jag gör hellre rätt nästa gång.” (Oliver)  

Det är underförstått att om nätet bland annat fungerar som en plats för att få 

feedback på texter är inte texten i fråga en färdig produkt utan i färd med att bli 

en sådan – och en produkt som dessutom engagerar och skapar utrymme för 

dialog och utbyte av tankar.  
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Om jag inte väcker reaktioner med det jag skriver, finns det ingen anledning att hålla på. 
Jag vill inte vara någon Hjalmar Gullberg, som bara lämnar efter sig ett ’ja, det här var ju 
vackert’. Visst är det estetiska viktigt. Men viktigare ändå är att man på något sätt påbörjar 
en dialog med sin läsare. (Björn) 

 

Ett syfte med respons är att den ska bidra till skribentens omstrukturering av 

tankar och därmed en tankeutveckling. Det åstadkommer man inte genom att 

bara ge positiv och stödjande feedback. Sådant kan ge intryck av att allt är lika 

bra, och möjligheterna är inte stora att vare sig skribenten eller texten ska 

utvecklas. Samtidigt finns det en risk med att ge synpunkter på en text som 

håller på utarbetas – för då kan läsaren genom sina kommentarer styra texten i 

en annan riktning än vad skribenten avsett och har förutsättningar för. Caltha 

har fått sitt manus tillbaka flera gånger. Hon skriver att hon tappat lusten till ett 

skrivande som inte innebär lek och lust.   

Spontantskrivandet är kul, när jag inte behöver anstränga mig utan blir inspirerad, det är 
magiskt. […] Jag har också ett förlag som är intresserade av en roman, men de vill ge ut 
den som ungdomsbok och så vill de att jag ska skriva om den en massa, och det är typiskt 
mig att jag inte orkar fast jag har chansen. Jag har skrivit om den en massa, men när de 
aldrig blir nöjda tröttnar jag. Den romanen är så inaktuell för mig, jag vill inte arbeta på 
den nu utan på något nytt. (Caltha)  

 

En sak som jag tidigt kom att undra över var vilken typ av skrivprocess 

ungdomar ägnade sig åt. Hoel gör en uppdelning på tre olika skrivande: 

associativt, där man följer tankens vandringar, rutinartat där man i stort sett 

överför färdiga tankar till papperet, samt utforskande och prövande skrivande 

där struktureringar, klargöranden och redigeringar görs under själva 

skrivarbetet. ”Olika typer av skrivande, olika mottagare, olika syften med 

skrivandet, olika krav på texter i skilda diskursmiljöer – allt detta ställer 

skribenten inför olika mentala och praktiska utmaningar, /…/”. (Hoel 2001, s. 

34)   

Jag ställde en fråga i avsikt att ta reda på ifall ungdomarna omarbetade 

texten. I min enfald trodde jag att om man gör omarbetningar är man en riktig 

och ordentlig skribent. Visst kan det vara så. Omarbetningar av en text är bra 

och är framför allt ett sätt att skriva, men Hoel skriver att bilden när det gäller 

praktisk skrivteori måste nyanseras. (Hoel 2001, s. 35) Det finns olika 

skrivstrategier och de individuella skillnaderna i skrivmönstret är av stor 

betydelse. Svaren på frågan om omarbetningar lutade mer åt ett utforskande 

och prövande skrivande. De flesta (åtta av tio) bland mina informanter svarade 

att de inte gör några omarbetningar.  
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Det blev tydligt när jag läste intervjuerna att skrivandet kan upplevas 

motsägelsefullt; många hade skrivit att spontant skrivande eller när 

inspirationsvågen kommer så är det kul att skriva, att det är lekfullt men att det 

också är jobbigt. Vad som bidrar till dessa dubbla känslor varierar från person 

till person men alla är i extremt behov av direkta resultat när de ger sig in i ett 

projekt, att det ska ge frukt just då.  

Men i verkligheten gör jag ursäkter för att inte skriva, i alla fall när det gäller jobbiga saker 
som romaner där inspirationen och tålamodet inte finns kvar. (Caltha) 

Just nu är det mest poesi mycket beroende på min förmåga att inte avsluta mina projektatt 
skriva en dikt går så fort och ändå får man med så mycket… (Catharina) 

 

Sju av tio uppger att en av anledningarna till att de skriver dikter är att det ger 

ett tydligt resultat. Det göder skrivlusten och eftersom man är i behov av att få 

stöd och uppmuntran från både sina anhöriga, kompisar och läsare på nätet 

väljer man att skriva korta texter. Några av ungdomarna lade ut sina texter på 

nätet tack vare uppmuntran de hade fått av sina lärare eller sina anhöriga.  

Efter att ha fått beröm för mina dikter av vänner, lärare, nära och kära ville jag att även 
andra skulle få del av dem. Och eftersom jag är en trogen Internetanvändare, så var detta 
rätt forum. (Oliver) 

Skrivandet och nätet (jag och världen: World  Wide Web)  

På den individuella nivån består processen i att uttrycka sig och experimentera 

med sina känslor och sin identitet. Men det sker alltså inte bara som en inre 

bearbetning utan också i yttre sammanhang där individen kan dela det konkreta 

resultatet med andra. I det här fallet utvecklar skrivandet en social nivå och 

öppnar för möjligheter till ömsesidig reflexion i en gemensam läroprocess. En 

sådant kollektivt symboliskt producerande och kommunicerande är ett slags 

kulturskapande enligt Drotner. I verkligheten har de sociala och etablerade 

institutionerna sina speciella krav på estetisk praktik och i det här fallet på  

litteratur. Tidigare (sid 14) skrev jag om att realitetstrycket gör att behovet av 

estetisk ökar och att unga letar efter spelrum utanför institutionernas domäner, 

World Wide Web och Internet har kommit att bli detta spelrum som för vissa är 

både medlet och målet; att de unga uttrycker sig som de vill om vad de vill och 

publicerar sig på vilken webbplats de vill är ett mål i sig. Skrivandet och 

nätpublicering är medlet, kanske också för att nå ett högre mål som publicering 

i bokform. Det kulturella rummet erbjuder möjligheter där ungdomarna kan 

experimentera med identiteten och skapa sig en viss säkerhet och 
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självförtroende. Den nya tekniken är en viktig del av konstituerandet av ett 

identitet. Ungdomars framställning av sig själva gör att de hela tiden söker nya 

redskap och medier. Nu för att sätta in detta i ett konkret sammanhang och 

kunna resonera bättre stödjer jag mig på ungdomarnas egna förklaringar till sin 

nätpublicering: 

Varför publicerar ungdomar sig på nätet? 

På denna fråga fick jag mycket olika svar. Det verkar som om var och en har 

ett speciellt förhållande till sin publicering som är totalt olikt de andras.   

Mattias skriver som svar på ovanstående fråga att genom publicering 

hoppas han på att bli upptäckt någon gång. Jag frågar mig själv av vem vill han 

bli upptäckt och så genast förstår jag att det är en onödig fråga. När en text 

ligger bland en massa andra texter sker detta upptäckande så fort någon läsare 

väljer att läsa den, eller läsa den och skriva synpunkter på den, eller läsa den 

och sedan skriva ”Din dikt fick mig att börja skriva igen efter ett års torka”, 

hade en läsare skrivit till Catharina. ”En kvinna sa att jag gett alla kvinnor en 

röst med min raka poesi som handlar om saker som man ’inte’ får skriva om”, 

berättar Carolina. Att bli upptäckt är ett slags erkännande. Om en text sticker ut 

bland många andra texter så har den en egen kraft att locka läsaren. Eller ska vi 

säga att varje text har sin speciella mottagare där ute?  

Catharina skriver att hennes kompis tipsade henne om webbplatsen Novell 

på nätet och där kom hon i kontakt med kompisens kompis och till slut tänkte 

hon ”Varför inte”? Jag har alltid drömt om att bli publicerad.” En sådan dröm 

uttrycker en vilja att synas och bekräftas. Emma ser publiceringen som ett 

medel vilket möjliggör en dialog med likasinnade eller med en anonym 

mottagare. Hon vill ha funderingar och utbyte av skrivkonst. Björn ser 

publiceringen som ett nödvändigt steg på väg mot ett författarskap alltså en 

eventuell publicering i framtiden. För honom utvecklas en text genom att den 

ligger på nätet.  

Genom att publicera själv och på Internet kan man ändra eller ta bort en dikt man är 
missnöjd med, men ändå fortsätta jobba med den. Det är en stor fördel när man är i 
utvecklingsstadiet. (Björn) 

 

Caltha uttrycker det här ganska klart när hon skriver att publicering på nätet 

inte är ett ”självändamål.”. Hon menar att under tiden då hon siktar mot en 

författarframtid försöker hon på vanliga tidskrifter och förlag. ”[…] under tiden 
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har jag hemsidan som ett sätt att bli läst och få respons på texterna”. Det är ett 

så målmedvetet uttryck ungdomarna har.   

När jag läste om det ungdomarna skriver om nätpublicering så märkte jag 

att en sak lyser om dem. Det finns ett förhållande mellan skribenten och 

någonting större utanför henne. Tekniken skapar en relation som var omöjlig 

förut. I verkligheten är en relation omgärdad av konventioner som måste 

beaktas innan den uppstår mellan två personer. Men på nätet utgör de som 

besöker webbplatsen en potentiell möjlighet till samtal när som helst utan 

konventioner. På nätet är den enda förutsättningen texten. Tidsmässigt finns 

också fördelar eftersom det finns en möjlighet att ha kontakt med flera personer 

under samma tid.  

Vad tycker ungdomar om nätpublicering och nätlitteratur?  

Här har jag försökt att redovisa ungdomarnas åsikter delvis i form av fördelar 

och nackdelar.  

Enkelt, lätt, praktiskt och billigt, svarar ungdomarna på frågan om vad de 

tycker om publicering på webben. Stefan pekar på två viktiga punkter:  

Det är betydligt fler som kan nå ut med vad de skriver via nätet då det inte finns krav på att 
det ska sälja i vissa upplagor. Det som är lite sämre är väl att det kanske kommer ut för 
mycket. Eller snarare för många. Detta gör att det blir svårare att hitta det som är riktigt 
bra. Att gå genom sju, åtta stycken som är lite sämre för att hitta en, två eller kanske i 
bästa fall tre stycken som är bra eller ganska bra.  (Stefan) 

Förutom Stefan är det tre andra informanter som pekar på detta. Det här är ett 

dilemma för nätet och nätpublicering att samtidigt som vem som helst har 

friheten att dra nytta av möjligheterna och bidra till mångfalden men detta går 

ut över kvaliteten enligt Ola Lindvall:  

Mycket webbsidor innebär många dikter; vissa webbplatser försöker hålla en viss 
kvalitetsnivå, och gör en redaktionell bedömning. Andra webbplatser, t ex privata diton 
publicerar allt. Kvaliteten överlag blir lidande. 

Björn skriver om privata hemsidors karaktär:  

Många som skriver dikter och lägger ut på sina hemsidor skriver mycket om gotik och 
fantasy och prylar jag inte är intresserad av. Jag kanske låter dömande, men hela grejen 
med blod och död och mystiska skuggor i dunkla skogar kring svarta tjärnar är inte det jag 
söker. Ofta är det tyvärr så, inte alls alltid, men jag läser hellre dikter som läggs ut på e-
tidskrifter, där ett selektivt urval görs, än på privata hemsidor [...] Om det inte gjordes ett 
urval, utan all poesi skulle publiceras på nätet, då skulle det vara omöjligt att hitta det som 
är intressant och av god kvalité. 
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Björn tror starkt på e-tidskrifter och på urval eller kvalitetskontroll. Han tycker 

att en nackdel med nätet är att det blir tidskrävande och jobbigt att leta efter det 

slags litteratur han söker. I poesihavet försvinner det som är bra. Då gäller det 

att vara selektiv. När jag påpekar att det som är bra och intressant är subjektivt 

svarar han:  

Visst är kvalitet subjektivt, och de som vill läsa dikter av det slag som inte publiceras kan 
ju göra det via nätet. […] Nätet är framför allt en plattform för den litteratur som inte 
funkar i bokhandeln. (Björn) 

 

Jag tolkar detta som att den litteratur som inte blir tryckt och inte syns i någon 

bokhandel är en alternativ litteratur. Man kan notera att det är bara två av mina 

informanter som har en efterfråga på speciella webbplatser för olika smak samt 

webbplatser som har en urvalsprincip som Argus Area. 

När bruset ökar blir området svåröverskådligt och då försvåras möjligheten 

att finna det man söker. Vissa texter kommer att passera obemärkta förbi. 

Bättre sökmotorer, nättidskrifter och webbplatser där en eller flera författare 

lägger upp dikter efter ett tema är tilltalande: ”Det är en enhetlighet som 

tilltalar.” (Björn) Dessa räknades som lösningar på problemet av 

informanterna. Men att vem som helst kan publicera sig sågs även som en 

fördel med nätet. Mattias har en human syn på webbplatserna när han skriver:  

En mycket positivt inslag med webbplatserna där alla får chansen att publicera sin text är 
stärkande särskilt för de som deras skrivande är av annan karaktär än den enbart litterära. 
De har problem med depressioner, anorexi, självmordstankar och liknande. (Mattias) 

 

Om en stor fördel med poesi- och novellwebbplatserna skriver Stefan:  

Jag tycker de är bra. Speciellt bra för yngre förmågor och talanger. På det här sättet kan de 
tidigt få upp ögonen för det här och få mersmak. Det är viktigt att skapa ett intresse för 
skrivandet hos speciellt yngre människor. I denna tidsålder av dataspel och dylikt så finns 
det inte lika stort intresse hos den yngre generationen att skriva och skapa som det fanns 
förut. Och det är här som dessa sidor fyller en plats framför allt.  (Stefan) 

 

Jag uppfattar Stefan så att han anser att poesi- och novellsajterna uppmuntra 

skrivandet hos unga människor i en tid när det ligger en stor fara i att 

datateknik och dataspel uppslukar ungdomars intresse.  

En nackdel som både Mattias och Daniel betonar är att man aldrig får 

ekonomisk kompensation för det man publicerar. Eftersom pengar är en del av 

verkligheten är det alltså en fördel att publicera sig i vanliga tidskrifter mot ett 

ringa arvode. Internet vidgar horisonterna men samtidigt uppstår en klyfta 
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mellan nätet och verkligheten utanför nätet. Att kunna enkel publicera på nätet 

och spela en författarroll skapar konflikt med livet i verklighet. Skrivandet och 

författandet på nätet är långt ifrån ett försörjningsmedel.  

En annan nackdel som påpekades av Oliver, att nätpublicering gör att man 

inte har något som är vidare bestående. Man har inget att hålla i. Jämfört med 

tryckt litteratur är tillförlitligheten mycket mindre. Vem som helst kan ändra i 

texterna eller ta den och publicera den under sitt eget namn någon annanstans 

på webben. Emma skriver: 

Nackdelarna är som sagt, kopieringen. Men det tycker jag löses ganska enkelt om man 
skaffar en sida med copyright. (Emma) 

 

En nackdel som enbart Ola Lindvall pekade på var att mer etablerade författare 

har undvikit att publicera på nätet. Visst har de kanske hemsidor och gör 

reklam för sina böcker men de publicerar inte på samma sätt som ungdomar. 

Ola nämner två möjliga orsaker: rädslan för kopiering (copyrightfrågan) och 

avsaknaden av ett avtal om detta mellan författare och bokförlag.  

Fördelarna är också många. Det är gratis, snabbt, tillgängligt och enkelt. 

Man når en potentiellt större publik utan censur. Detta lockar dem som vill bli 

sedda och lästa. Det ger chanser till nya förmågor och till dem som har blivit 

trötta på refuseringsbrev från kommersiella förlag som Bonniers där det enda 

som räknas är försäljningssiffror.  

En annan fördel med nätet är att det är helt fritt från både förlagens 

påtryckningar och ekonomiska realiteter vilket ger poesin möjlighet att söka sig 

nya vägar. Att vara oberoende från ekonomiska nödvändigheter och 

kompensationer är en grogrund för poesins utveckling påpekar Björn.  

Oliver, Emma och Ola Lindvall skriver alla djärvt och modig att de har läst 

massor med fantastiska texter av okända skribenter på nätet och att det inte 

skulle vara möjligt att hitta dessa texter om nätet inte fanns. Vidare skriver 

Emma:  

Jag tycker att fördelarna med publicering på nätet överväger nackdelarna. En fördel är väl 
också att man kan läsa helt fantastiska arbeten och noveller på nätet, av helt okända 
författare. Det tycker jag är det bästa med själva Internet [..]. (Emma)  

 

En av orsakerna till att man kan efterlysa en kvalitetskontroll är, utöver vad 

Björn och Ola uttrycker, den status en text får genom att publiceras på en 

webbplats som Argus Area. Argus Areas kriterier för urval gör att texterna 

motsvarar vissa krav; språkligt, formmässigt eller innehållsmässigt. Dessutom 
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fungerar sådana sajter som nätets filter och i sin funktion kommer de ett steg 

närmare de vanliga förlagen och därmed ett steg närmare den traditionella 

strukturen.   

En stor del av skrivande och publicering handlar just om möten. Möten 

mellan ungdomar och möten över åldersgränserna inom ramen för ett 

gemensamt intresse. Vissa av ungdomarna skrev att deras kontakter med andra 

går ut på t ex att tipsa varandra om publicering och liknande.  

Jag har viss kontakt, men där ko mmer inte skrivandet i fokus utan mer allt runtomkring. Vi 
meilar varann. Skriver om hur man ska publicera, vart man kan publicera…eller helt 
enkelt ord som vi bollar mellan varann.  (Oliver) 

 

Nätverksamheten erbjuder ett forum, en plats för dessa möten. En plats att 

mötas genom texterna, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras av 

varandra. Ungdomar som har fått refuseringsbrev har på nätet funnit en 

alternativ väg till sitt fortsatta skrivande, ett sätt att synas och att samtala med 

en tänkt publik, ett sätt att finnas till som en skribent. Nätet erkänner dem som 

författare. På nätet provar de en författarroll som är både naken, tilldragande 

och identitetsstärkande. Jämför man t.ex. med de som spelar teater så kan man 

säga att dessa kan göra bort sig i sin roll– men det är rollen som gör bort sig 

och inte personen som spelar rollen. Det skyddet har inte de ungdomar som 

ställer ut sina texter, de förmedlar något som är mycket personligt. Precis som 

någon av informanterna uttryckte så är nätpublicering likt att gå upp på en scen 

och läsa sin dikt. Det är som att visa/läsa sina texter och lyssna på/ta del av 

andras texter. I mitt tycke handlar det om mod och mognad, för det finns ett 

visst spänningsmoment i att lägga ifrån sig en text som dessförinnan 

betraktades som en totalt personlig egendom. Genom publicering utsätter 

ungdomarna sig själva för allt slags dömande.  

Vad tycker de allmänt om alla de här poesi- och novellsajterna? 

Avsikten med den här frågan var att reda ut om mina informanter läser andras 

alster eller om de besöker andra webbplatser än den webbplats jag plockat dem 

ifrån. Svaren var lite olika. Det är viktigt att notera att mina informanter för det 

mesta håller sig till den webbplats de publicerar sig på och att de dessutom 

regelbundet besöker en eller två sajter till. Deras val bestäms utifrån 

webbplatsens innehåll, om den är tilltalande, om den ofta uppdateras och om 

den har en urvalsprincip. Mattias skrev: ”Idea ligger ju nu nere, men den är 
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mycket sämre med tanke att man inte direkt på den sidan kan kommentera eller 

ta kontakt med den som skrivit verken”. 

På det sättet bedömer de vilka webbplatser som är mer tillfredsställande 

och lämpliga. För Mattias är det viktigt att kunna skicka synpunkter på plats. 

Här ser man vilka saker som borde bättras på och vilka saker man kan hålla 

fast vid. Om Novell på nätet skrev de fem informanterna som publicerar där att 

den är en bra sida eftersom det är enkelt att lägga in sina noveller/dikter där. 

Carolin som själv publicerat på Agus Area skriver: 

Argus är bra om det uppdaterades lite oftare.  Argus är poesi. (Carolin) 

Bra men ibland blir community-grejen väldigt intern. De mer tidskriftsliknande 
webbplatserna är bättre. Dessutom tycker jag att det är synd att man ska behöva bli 
medlem, det gör det hela mer internt. Jag kanske låter elitistisk, men jag tycker att det är 
bra när det finns någon typ av kvalitetskontroll, inte överallt, men att det finns webbplatser 
som tar sitt uppdrag på allvar. (Björn) 

 

Björn hade varit med i Författarcentrums Skrivarklubb som har varit ett slags 

community. För närvarande publicerar han på Poetrywall men han har även 

publicerat sig på Argus Area och Författarcentrum. Han, Catharina och Carolin 

är de som har mest emot sajter som publicerar allt av alla. Trots att Björn 

tycker att communityformen gör att det känns internt är ändå community ett 

effektivt sätt att söka medlemmarnas engagemang i att både skriva och ge 

synpunkter. Det medför en aktiv avsändare- och mottagarrelation. Intervjuerna 

visade att de som tidigare varit med i Författarcentrums skrivarklubb har en 

självklar vana att skicka synpunkter.   

Oliver tycker att man bör välja en webbplats utifrån sina egna 

förväntningar, att olika sajter passar olika skribenter. För hans del kändes 

Poetrywall rätt eftersom den är snabb, enkel och smidig. Han jämför den med 

Sockerdricka som tar lång tid att ladda ner och där dessutom är krångligt att 

hitta något bra.    

Jag tycker att det är väldigt bra att de finns men det borde vara större säkerhet och det 
skulle vara bra om de uppmärksammades lite mer. Togs lite mer på allvar. Att kanske de 
stora bokförlagen gick in mer på sidor och letade efter författare för de finns där. Jag 
känner ingen som blivit publicerad för att han/hon gav ut sina verk på nätet. 
Novellwebbplatser klassas gärna som ”ungdomsdravel.” (Emma) 

 

Både Emma och Mattias hoppas att på förlagen ska spionera på sajterna. För så 

som Emma tidigare pekade på finns faktiskt texter publicerade på nätet som 

inte finns tryckta och som håller högsta kvalitet. Och en del av framtidens 
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författare är skribenter som idag skriver på nätet. Men förlagen ser enligt 

Smith& Zachrissons studie inte nätet som ett hot än så länge. När de väl tänker 

sig en elektronisk utgivning tänker de först att det ska gälla bästsäljare som 

Guillou och Mankell. (Smith& Zachrisson 2000, s. 62) 

Hur ser utsikterna ut för nätpublicering av noveller och dikter? 

Av informanternas berättelser framgår att skrivandet på nätet bara är början. 

Ungdomarna har framtidsplaner och vill utveckla sina texter och bli mer och 

mer professionella. ”Sammanställandet av ord är nästa steg.” (Oliver)   

På en fråga som handlade om deras författarambitioner svarade fyra av 

ungdomarna att de har någon gång försökt att skicka sina texter till förlag men 

att de inte skulle stå för den inskickade texten idag. 

Jag publicerar inte på Internet för att jag inte vill bli publicerad i riktiga tidskrifter eller hos 
förlag, men jag tror inte att jag är redo än. Jag vill inte att jag själv ska känna i framtiden, 
att det här skulle jag aldrig skickat in till den här tidningen...eller det här ville jag ju 
egentligen inte skulle vara min debut. […] Jag har aldrig känt mig färdig för att skicka in 
dikter till publicering i stora tidskrifter eller till förlag. […]att en dikt jag skrev för tre år 
sedan, kanske jag inte står för idag.  (Björn) 

 

Den text som läggs på nätet är alltså inte den färdiga och mogna texten. Det är 

inte som när den etablerade författaren postar ett manus till ett förlag för att den 

ska tryckas. I processen finns en förskjutning då skribenten först vidgar 

avståndet mellan sig själv och sin text genom att publicera den, i nästa steg får 

skribenten kritik och omdömen och i den sista fasen skriver han/hon nya bättre 

texter. Under tidens gång och genom besökarnas och läsarens aktiva roll att ge 

synpunkter får texten en chans att ändras, utvecklas och mogna.  

Genom att publicera själv på Internet kan man ändra eller ta bort en dikt man är missnöjd 
med, man kan lägga ut en dikt, men ändå fortsätta jobba med den.  (Björn) 

 

Björn är en av dem som har hemsida och själv enkelt kan ta bort en dikt som 

han inte är nöjd med. Så på det viset är den nätpublicerade texten inte den 

slutgiltiga version av verket. Enligt Drotners tre nivåer i skapandet, är 

tidsmässigt den estetiska processen ett öppet och oavslutat arbete som inte kan 

värderas.  

Carolin däremot skriver att hennes avsikt med hennes publicering på både 

Författares bokmaskin och på Argus Area är att skaffa sig ett namn. På det 

sättet har hon försökt värna sitt kapitalinnehav och förbättra sin position för 

senare publiceringar.  
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Vad ungdomar begär och hoppas på är förändring, uppmärksamhet och 

erkännande. Kanske skulle förlagen surfa lite bland webbplatserna och finna de 

lönsamma talangerna. En omvänd relation skulle uppstå då, istället för att 

författare irrar mellan olika förlag tills de hittar det som passar dem. Emma ger 

ett konkret förslag på vad som skulle vara effektivt för att hitta nya talanger:  

Vad jag menade var att kanske något stort bokförlag borde skapa en novellsida på Internet 
där unga och gamla får lägga in sina texter. Det gamla systemet med att man skickar in 
sina grejor till bokförlaget är förlegat, och många vet inte hur man gör. Genom allmänna 
novellsidor, där copyrighten naturligtvis finns, kan man liksom öka intresset för skrivande, 
eftersom det är så lätt att bara lägga upp en novell på nätet, och det kan också hjälpa 
bokförlagen med att hitta nya talanger. (Emma) 

 

Ulf Ivarsson, förlagsredaktör på Natur och Kultur, menar att förlaget skulle 

kunna tänka sig att starta någon form av nätpublicering och ge tillgänglighet till 

korta noveller och dikter av yngre författare som skriver i nättidskrifter. 

(Smith& Zachrisson 2000, s. 60) Att en renodlad förlagsverksamhet inte har 

utvecklats på nätet beror mycket på ekonomiska faktorer. Nätet är ett globalt 

forum för gratisläsning och att ta betalt är därför vanskligt, skriver Ola 

Lindvall. Men visst kommer även försök att skapa verksamheter som påminner 

om traditionella förlag. En är den nätbaserade Serum, www.serum.nu. Thomas 

Lindblad, som har grundat den webbplatsen, menar att han har tagit chansen i 

ett klimat där de stora förlagen inte insett möjligheterna med webben som en 

ny publiceringskanal för skönlitteratur. (Smith& Zachrisson 2000, s. 48) 

Webbplatsen Serum är knutet till en papperstidskrift men fungerar samtidigt 

som ett nätbaserat förlag. Lindblad precis som Ola Lindvall på Argusredaktion 

väljer ensam ut vad förlaget ska anta. På detta sätt skapar man en profil och 

därmed prestige.  

Visst är copyrightfrågan ett problem. Peter Almeruds summering av 

projektet Nya vägar för boken bekräftade en problematik som man varit 

medveten om och som varit ganska komplicerad, att det råder en stor osäkerhet 

och okunskap kring copyrightfrågorna. Avsaknaden av ett avtal mellan förlag 

och författare om de digitala rättigheterna gör att copyrightfrågan blir ett 

problem. Förlagen vill naturligtvis ha hela rättigheten till ett verk oavsett 

publiceringsform, vilket författarna motsätter sig. (Almerud 2000, s. 34) Erik 

Peurell skulle i framtiden vilja se ett slags ”riksbibliotek” av kvalitetssäkrade 

elektroniska texter i undervisnings- och forskningssyfte.  Det är ett gott hopp.  
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Slutdiskussion 

Målet med uppsatsen har varit att ge en bild av ungdomars skrivande och 

nätaktivitet som en del av deras livsstil. Jag har använt mig av teorier som på 

olika sätt tar upp både den pedagogiska aspekten av skrivande och publicering 

samt den kultursociologiska aspekten med konsekrationsprocessen som en 

prestigebringande faktor. Undersökningens första del handlar om vilka effekter 

spelrummet på nätet har på ungas identitetsskapande och om deras aktivitet 

räknas som en ungdomsstil. Undersökningens andra del handlar om stötestenen 

kvalitetskontroll. Här i slutdiskussionen försöker jag föra samman dessa två 

skilda frågor.  

Nätlitteratur eller alternativ litteratur  

Ulf Boëthius ställer i sin essä ”Populärlitteraturen – finns den?” samman några 

definitioner av just forskningsområdet populärlitteratur. Boëthius har diskuterat 

sju olika sätt att avgränsa utifrån forskarnas kriterier. Man kan till exempel 

utgå ifrån publiken, och hävda att alla slags människor läser populärlitteratur. 

Eller så kan man utgå från produktion- och distributionsförhållanden, språkliga 

kvaliteter, den litterära elitens normer osv. Men Boëthius själv tycker inte att 

någon av de definitionerna är heltäckande. Han ansluter sig till sist till en 

definition som han anser vara mest lämplig och användbar. Definitionen går ut 

på att populärlitteratur bestäms av allmänhetens smak och åsikter. Läsarens 

uppfattning av vad populärlitteratur är blir avgörande. Det bestäms också av i 

vilken epok vi befinner oss i. Populärlitteratur har enligt Boëthius en karaktär 

av ”flytande och historiskt föränderlig” till skillnad från den litteratur som är 

”godtycklig” och bestäms av ”den litterära institutionens smak och 

normsystem, av kritikernas, litteraturhistorikernas, bibliotekens och 

akademikernas skiftande värderingar”. Och till denna kvalitets litteratur räknas 

allt som ”smakbärarna i en kultur /…/ räknat oberoende av de litterära verkens 

innehåll och form”. (Boëthius 1995, s. 19) Den finkultur som har kommit till 

runt begreppet kvalitetslitteratur är en grogrund för institutionernas 

normsystem.  
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Om vi ansluter oss till Boëthius definition av populärlitteratur kan vi på samma 

sätt säga att nätlitteraturen är född inom en speciell epok då tekniken ger varje 

individ möjligheten att göra sin litterära text offentlig för allmänheten och även 

en möjlighet till interaktivitet. Det är läsarens val och smak som garanterar 

textens vidare utveckling och därmed är texten beroende av varje läsares eller 

nätbesökares åsikt och synpunkter.  

Nätpubliceringen kommer säkerligen att förändras över tiden, i takt med 

teknikens nya erövringar. Kanske kommer helt enkelt författare i större 

utsträckning att använda sig av den multisekventionella och multimediala 

formen, eftersom den befinner sig i sin barndom nu. Med andra ord är den 

elektroniska litteraturen inte alls statisk som annan litteratur. Vad jag vill 

komma fram till är att nätlitteratur också är en sorts litteratur med sina 

egenskaper och sin speciella form och innehåll.     

Enligt mina informanter finns många kvalitetstexter på nätet. De har inte 

fått sin kvalitet tack vare den konsekrerande processen från förlagssidan utan 

de har kvaliteten i sig. Det är läsarens smak som bestämmer vad som är bra. 

Läsaren är delvis den som skapar verket genom att tillägna sig den 

”symboliskt”, för att låna Bourdieus begrepp. Läsaren är den som bestämmer 

måttstocken för hur en text ska värdesättas. Det samspel som författaren har 

med sin förläggare under bokens utveckling ersätts av ett annat samspel som 

skribenten har med sin läsare. Läsaren upptäcker med andra ord sin författare. I 

Bourdieus ”Produktionen av tro” sägs konsthandlaren vara ’skaparens 

skapare’: ”/…/ både den som exploaterar ’skaparens’ arbete genom att göra 

affär av det och den som genom att skicka ut det på marknaden /.../ konsekrerar 

produkten som han har upptäckt”. (Bourdieu 1994, s. 158) Tidigare var vi inne 

på responsens styrande makt. Förlagen styr i själva verket den utvecklande 

processen mot en riktning som marknaden bestämmer. Den konsekrerade 

produkten är därför inte alltid en kvalitetsprodukt. Men de flesta webbplatser 

som drivs ideellt av litteraturintresserade eldsjälar är icke- kommersiella. 

Litteratur på nätet drivs och fungerar efter andra principer än de ekonomiska. 

Till skillnad från förlagets styrande riktning mot det ekonomiska intresset är 

inte läsarens synpunkter inriktade mot en ekonomisk vinst. Det nätlitterära 

fältets specifika kapital är publikens erkännande. Det väger tyngst för aktörerna 

på detta fält som inte i första hand är intresserade av kommersiell succé utan av 

en författaridentitet.  

Studenterna Smiths och Zachrissons intervjuer med tio förlag är talande för 

förlagens syn på skönlitteratur på nätet. Studenterna har kommit fram till att 
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det främsta hindret för elektronisk skönlitteratur är avsaknaden av en lönsam 

marknad.  

Avsaknaden av konkreta avtal hänger också ihop med den icke-befintliga marknaden för 
elektronisk publicering av skönlitteratur. De flesta av dem vi talat med är samstämmiga i 
uppfattningen att alla viktiga och svåra frågor som berör elektronisk publicering ytterst 
hänger ihop med hur marknaden ser ut.  (Smith& Zachrisson 2000, s. 75) 

 

Vidare är det största problemen upphovsrätten, arkiveringen och 

litteraturstödet. Och egentligen är både upphovsrättsfrågan och litteraturstödet 

avhängiga av den obefintliga marknaden. Förlagen menar att hade det funnits 

en marknad hade de fixat problemet med upphovsrätten på något sätt. (Smith& 

Zachrisson 2000, s. 75) Anders Svedin, redaktör på Gidlunds förlag, menar 

dock att problemet inte är marknaden utan själva attityden till nätet. Förlagen 

tycker att den immateriella karaktären hos elektronisk text gör nätpubliceringen 

osäker, därför är förlagen inte beredda att satsa. Thomas Lindblad, grundare av 

nätförlaget Serum, hävdar att ”/…/ de traditionella förlagen närmast verkar 

’rädda för att verka oseriösa’ om de skulle börja med nätpublicering, eftersom 

mediet inte har samma status som fysiska produkter i bokform”. (Smith& 

Zachrisson 2000, s. 48) Ändå handlar diskussionen här om den litteratur som 

redan har erkänts, om författare som redan har publicerat ett eller några verk. 

Det blir ännu osäkrare om man talar om den litteratur som skapas direkt på 

nätet av en anonym massa, av den grupp som min uppsats handlar om. Därför 

vill jag inte gå djupare in i problematiken. Och eftersom nätlitteratur befinner 

sig i begynnelsen sker denna diskussion på ett teoretiskt plan. Vad som är 

verkligt är ungdomars nätaktivitet; experiment görs och texter skrivs.   

Det finns alltså en konflikt mellan förlagens attityd och skribenternas 

behov. Tyngdpunkten för förlagen och för nätskribenterna ligger på olika 

saker: lönsamhet och marknad kontra erkännande och bekräftelse. Den här 

konflikten har i själva verket alltid funnits men den blir tydligare nu eftersom 

marknads principerna  är svaga på nätet.  

Två av ungdomarna, liksom Ola Lindvall som har en framstående position i 

nätvärlden, ställer krav på kvalitetskontroll. Det innebär att de vill se början till 

en traditionell publiceringsstruktur och legitima konsekrationsinstanser. 

Kvalitetskontroll är lika med ”status”. Den bittra slutsatsen som studenterna 

från Borås kom fram till var att ”Webbpublicerade skönlitterära texter inte 

uppbär status på samma sätt som den tryckta förlagsproducerade litteraturen.” 

(Smith& Zacharisson 2000, s. 80) Brist på recensioner, på uppmärksamhet, på 

förlagsgrindar är lika med brist på status.  
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Vad jag försökt och vill säga är att man inte får fyrkantigt försöka stöpa den 

litteratur som ungdomar producerar på nätet i en tryckbaserad form. Då förlorar 

den sin status. Man måste ta hänsyn till mediets specifika karaktär, krav och 

egenskaper. Det är just de egenskaperna som har satt igång denna 

produktivitet, detta offentliggörande, denna interaktivitet som leder till 

kommunikation mellan skribent och läsare. Man måste ta hänsyn till 

ungdomars aktivitet på nätet som en ungdomsstil. Dessutom måste man 

värdesätta verksamheten som ett slags litterärt kapital.  

Jag tror att den förskjutning som finns i processen är en stor fördel för 

ungdomar. De kan prova sig fram och ha sitt skapande och sin publicering som 

en livsstil och bortse från förlag, institutioner, fina kulturella recensioner eller 

statusgivande analyser. Publicering på nätet ger distans till texten och därmed 

till den personliga framtoningen. Texten mognar under besökarnas kritiska syn. 

Individen får se sig själv i ljuset av en roll eller en identitet. I det här 

sammanhanget är det bra att betona att identiteten är något som ungdomar 

hittar och formar själva. Tekniken har skapat en avsevärd skillnad mellan de 

livsvillkor och förutsättningar som deras föräldrar hade på sin tid och dem som 

ungdomar har idag. Det är vad Ziehe kallar för livsstil.  

Det jämlika förhållandet på nätet 

I pedagogiska studier finner man definitioner på olika sorters kunskap i 

förhållande till de lärometoder som finns och har funnits i skolor i förhållande 

till den nya tekniken. Jag nämner några sådana definitioner här.  

En del studier behandlar den objektivistiska syn på kunskap som länge har 

varit förhärskande i bland annat skolor. Den objektivistiska kunskapen är allt 

som är auktoritärt föreskrivet, det som läraren förmedlar till den lärande eller 

eleven. Läraren är den aktiva som vägleder den passiva eleven till rätt svar och 

rätt kunskap. Att lära sig är detsamma som att reproducera färdig kunskap. Den 

subjektiva kunskapen däremot handlar om subjektiv förståelse och är en aktiv 

process. Enligt denna definition är kunskap något personligt och erfarenheter 

en värdefull källa till kunskap. (Marton& Shirley 1997, passim) 

Läsarens förhållande till nätskribenten kan jämföras med lärarens 

förhållande till eleven. Skrivande i skolan präglas av ett förhållande där makt 

och dominans är ojämlikt fördelade mellan elev och lärare. Tyvärr är det ofta 

så i skolan att eleverna inte har klart för sig vem de skriver för, säger de lärare 

som varit engagerade i projektet ”Elevårslandet”. ”Eller riktigare – de är 

alldeles för medvetna om att läraren är den ständige mottagaren.” (Holmen m. 
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fl. 1985, s.123). Risken är då att eleverna försöker lista ut hur läraren vill ha det 

istället för att skriva utifrån sig själva. Eleverna i skolan skriver på lärarens 

premisser. Men på nätet är maktförhållandet mellan läsare och skribent ganska 

jämlikt då skribenterna skriver fria från alla krav.  

Att ungdomarna inte skriver i bestämda ramar, att de själva både skriver, 

läser andras texter och dessutom har kännedom om poesiwebbplatserna, att de 

lägger in texter, att de reflekterar över andras sätt att skriva –allt detta bidrar till 

en aktiv, självständig process som producerar kunskap. Det blir som en 

dynamisk växelverkan då varje individ har sina egna förutsättningar för både 

skrivande och publicering. Man skriver om vilket ämne man vill, man skriver 

på det sätt man vill, man publicerar på den webbplats man vill, man läser de 

texter man vill och kritiserar dem man vill kritisera. Det viktiga här är att allt 

sker på ungdomarnas egna vilkor, att de styr själva processen. 

När jag frågade mina informanter om de brukar ändra i sina texter efter att 

de fått förslag eller kritik från läsaren svarade tre av dem att de inte ändrar i 

sina texter hur som helst. Dessa tre hade alla skickat manus till förlag och fått 

dem tillbaka med ändringsförslag. Carolins ord representerar alla andras svar.  

Jag skriver som jag tänker, som jag talar. Jag försöker inte vara kvasikulturell och 
annorlunda bara för att skriva så invecklat som möjligt eller för att följa vissa ramar. Jag 
skriver om mig själv, om min miljö, om dem runt omkring mig. Och jag skriver det direkt 
ur Hjärtat. (Carolin) 

 

 Genomgående svarade alla att det måste ske en dialog innan de gör någonting 

med texten. Ordet motstånd ekar i mina öron när jag läser genom intervjuerna. 

Dessa ungdomar känner motstånd mot allt som är auktoritärt. Mot instanser 

som är konsekrerande och som har makten att bekräfta eller avslå, publicera 

eller refusera, bedöma vad som är poesi eller inte poesi. Ungdomar är 

placerade långt ner i det sociala rummets hierarki. Denna position väcker 

motstånd hos dem. Deras första och enda insats är texterna som dessutom är 

deras enda kapital. Men detta kapital faller inte i smaken på dem som har 

makten att ge erkännande till författare och deras verk. Argus Area har den 

makten inom det litterära fältet på nätet. När jag frågade Ola Lindvall, som 

numera gör allt redaktionsarbete för Argus Area själv, vad han har för 

urvalskriterier svarade han: ”[...] det som tilltalar mig, som är språkligt bra, 

som sticker ut ur mängden, från att ha ’jagat’ texter baseras urvalet numera helt 

på insända bidrag. Vissa poeter har efter hand blivit halvbekanta 

’Arguspoeter’”. Det är intressant att fundera ett slag på uttrycket ’Arguspoeter’ 

och på skillnaden mellan de skribenter som gång på gång försökt att bli 
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publicerade på Argus Area och de som numera är Arguspoeter. Detta får mig 

att tänka på vad Bourdieu skrev om Det sociala rummet där det finns ett system 

av relationer. När man släpps in i det hierarkiska sociala rummet får man en 

position, i det här fallet blir man ”arguspoet” och spelreglerna är därmed klara. 

Hierarkin innebär en styrning av textintagandet. Den reglerar vilka som ska få 

plats på Argus Area första sida och vilken poesi som ska räknas som månadens 

poesi. Argus Area har en symbolisk makt att bedöma vad litteratur/poesi är och 

för dem som får sina texter intagna är det ett symboliskt kapital. På det sättet 

finns en likhet mellan Argus Areas roll och ett vanligt förlags roll.  

De stora och tunga kulturella institutionerna räknar inte nätet som en 

kulturmötesplats, tycker många ungdomar. Som Emma påpekade tidigare: ”Ja 

kanske att de stora bokförlagen gick in mer på sidor och letade efter författare, 

för de finns där. Jag känner ingen som blivit publicerad för att hon/han gav ut 

sina verk på nätet.” har ingen sett att nåt förlag lägger tid på att plocka 

debutanter från nätet. Fyra stycken av mina informanter hade redan försökt 

med förlag och fått sina texter returnerade innan de bestämde sig för nätet. De 

förläggare som Smith & Zachrisson, studenterna från Boråshögskolan, pratat 

med tycker att webben är som en ”författarskola” där man experimenterar. Men 

de menar att där inte finns några författare än och att det fortfarande är förlagen 

som står för kvaliteten. Trots att webben är ett bra exempel på en författarskola 

tar man inte nätet på allvar.  

Det är tre av mina informanter som ropar efter den struktur som gäller 

tryckt litteratur. De tycker att en kvalitetskontroll och en redaktionell 

bedömning behövs för att underlätta sökandet efter bra poesi. Det är ett sätt att 

minska anarkin, menar Ola Lindvall. Men jag är skeptisk. Kvalitetskontroll och 

redaktionell bedömning innebär i praktiken reglering av webben som ett fritt 

spelrum. Man skulle begränsa de kreativitetskrafter som frodas genom och i ett 

ramlöst rum utan några som helst kontroller från några bestämmande instanser.  

Är skrivandet och publiceringen ett led i frigörelseprocessen? Skrivandet 

har säkert en sådan aspekt eftersom texterna är så personliga. Ungdomarna 

följer sina egna impulser utan att tänka på vad läraren eller läsaren säger. De 

enda de kanske tänker på är kamraterna.  

Detta maktförhållande gäller även jämförelsen av nätpublicering och 

publicering på vanligt sätt. På nätet står verket som sådant i fokus och inte 

författaren, till skillnad från inom den vanliga publiceringen, då författaren inte 

är anonym. På nätet är det inte av vikt vem det är som skrivit texten. Som 

läsare har man inte läst någon recension. Läsaren är fri från all påverkan och 

från auktoritära bestämmelser från förlagsredaktion eller den litterära kretsen. 
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Läsaren har mer valfrihet och det utgör en demokratisk princip att läsaren själv 

avgör om en text är usel eller underbar. Relationen är baserad på enbart texten. 

En relation mellan läsare och text förutsätter inte någon relation mellan läsare 

och författare. Tidigare påpekade Björn att man måste skapa en dialog med 

läsaren. Författaren som får sin text tryckt har inte samma slags möjlighet att 

ha en dialog med sina läsare som man har på nätet: läsaren skriver till 

författaren och författaren svarar. Enligt min mening är det en av de viktigaste 

skillnaderna mellan de här två publiceringsmetoderna.  

Tallmo skriver att publicering på egen hand är något nytt vilket möjliggör 

att man synliggör sig och inte alltid förväntar sig någon läsare. ”Det liknar mer 

flaskposten som kastas ut i havet i hopp om att någon ska finna den”. (Tallmo 

1999, s. 62) Det är en vacker liknelse men min undersökning visade att de 

flesta ungdomar som synliggör sig gör det för en redan befintlig läsekrets, ett 

nätverk av vänner och bekanta. Nätet är ett redskap för smidigare kontakt. Man 

behöver inte kopiera tio A4- sidor varje dag för att dela ut till kamratkretsen. 

Dessutom hamnar texten alltid på någon avlägsen strand också. Alla hade 

åtminstone en gång fått synpunkter från läsare som de inte kände och de flesta 

fick det regelbundet. 

Slutsatser 
Någonting som dramatiskt skiljer sig mellan den elektroniska och den vanliga 

publiceringen är själva distributionen. Om man har en dator kopplad till 

Internet har man i princip möjligheten att publicera där. Texter som görs 

tillgängliga via Internet gör att en kulturell mötesplats, en community uppstår. 

Läsare och författare kommer närmare varandra. Författarna behöver inte 

längre fundera över förlagens omdöme. Författaren behöver inte underordna 

sig distributionskanaler för att få ut sin text. Läsaren får mer frihet att välja det 

som hon önskar. Kontaktytan blir större. Men även på nätet kan status och 

prestige spela viss roll. Att publiceras i en känd nättidskrift borgar för kvalitet 

och status. Honoror och betalning är ytterst ovanligt på Internet och detta gör 

att poesi kan frodas på bättre vilkor. Alla medier har olika egenskaper och 

trovärdighet. Att kort text lämpar sig för att publiceras på nätet och lång prosa i 

pappersform är inte oföränderligt. Enligt många är det en generationsfråga. 

Dagens publicering på nätet kommer att påverka litteraturen och vår syn på 

kvalitet. Att det är lättare och billigare att publicera på nätet kommer att leda 

till massor av ny litteratur och säkert till en litteratur som inte skulle finnas om 

nätet inte fanns.  
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Den största fördelen med nätet är att det är ett fritt rum för diskussioner om 

litteratur. Viktigast av allt är att det kulturella rummet erbjuder möjligheter där 

unga kan experimentera med identiteten och skapa sig en viss säkerhet och 

självförtroende. Den nya tekniken är en viktig aspekt i konstituerandet av en 

identitet.  

Något positiv som jag vill betona är att datatekniken i stor utsträckning har 

engagerat killar i att skriva och publicera sig. I de flesta undersökningar som 

gjorts har tjejer alltid visat sig både läsa och skriva i mycket större sträckning. 

Men könsfördelningen på nätet är jämlik och det är mycket positivt.  

Det är viktigt att fokusera på att nätet har blivit ungdomars moderna 

mötesplats, där de diskuterar, där de bildar uppfattningar och attityder, utväxlar 

kunskap och erfarenhet samt utvecklar och stärker sin identitet. En mötesplats 

för utforskande av det moderna livets villkor.  

Framtidens virtuella konst kommer att växa fram organiskt, som en produkt 

lika mycket skapad av mediets kollektiva möjligheter som av den enskilde 

skribenten. Ett bra exempel är Connex företaget som har under 2001 

uppmuntrat sina anställdas engagemang genom tävlingar som går ut på att t.ex. 

skriva ett brev från en vacker stad. De bästa breven ska publiceras i en bok. 

Kollektivets litteratur möjliggör mångfalden där det inte är den geniförfattaren 

som står i fokus utan en massa mänskliga erfarenheter. Nätet och dess 

mångfald påminner om vad Italo Calvino skriver i sin bok Sex punkter inför 

nästa årtusende. Han menar att ett litterärt verk är som ett vidsträckt eller 

oändligt ”nät”. Att ett verk strävar mot en mångfald av möjligheter och 

samtidigt avlägsnar sig från författarens unika jag och från hans eller hennes 

egen inre sanning.  

Vilka är vi och vad är var och en av oss om inte en kombination av erfarenheter, 
informationer, läsefrukter, fantasier? Varje liv är en encyklopedi, ett bibliotek, en 
inventarielista, en provkarta på stilar, där allt ständigt kan blandas på nytt och ordnas upp 
igen på alla möjliga sätt. (Calvino 1999, s. 146)  

Sammanfattning 
Det här är en studie av ungdomars aktivitet på nätet i form av skrivande av 

noveller och dikter i det offentliga rum som Internet är. I studien fokuseras på 

relationen mellan ungdomars Internetbruk och deras egen produktion av 

skönlitterära texter. Uppsatsens metod bygger på kvalitativa intervjuer i 

kombination med studier av litteratursociologisk och pedagogisk litteratur. Den 

empiriska undersökningen är tänkt att fånga ungdomars attityder till både sitt 

skapande och sin publicering. Studien gjordes i januari- februari 2002. Jag 
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intervjuade tio ungdomar som skriver och publicerar sig på webbplatserna: 

Novell på nätet, Idea, Poetrywall och Argus Area. För intervjuerna använde jag 

ett chattsystem som heter MSN/Yahoo Messenger. Dessutom intervjuade jag 

Ola Lindvall, redaktör för nättidskriften Argus Area. Den teoretiska 

utgångspunkten och ramen för undersökningen har varit Kirsten Drotners 

teorier om estetiska processer. Jag har försökt fokusera på individ, social och 

kultur nivån lika mycket. Från kulturnivån har jag knutit an till Bourdieus 

teorier om kulturellt kapital och maktförhållanden.    

Undersökningen visar att nya förhållanden har uppstått mellan litteratur och 

läsare. En ny litteratur föds på nätet och det är en litteratur som inte finns i 

någon bokhandel och därför kräver förhållandet mellan läsare och författare 

andra förutsättningar. Frågor om makt, smak, estetik och identitet aktualiseras. 

Samtidigt visar undersökningsresultatet att nätaktivitet är en del av ungdomars 

livsstil och att Internet har vunnit tillbaka ungdomars intresse för ordet.   
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Käll- och litteraturförteckning 

Opublicerat material  
Intervjuerna är besparade på diskett och förvaras hos uppsatsförfattaren. 

Intervju med Stefan Larsson  26-01-2002  

Intervju med Björn Lundberg   20-01-2002  23-01-2002  

Intervju med Caltha Palastris  18-01-2002 

Intervju med Katharina Rossander  24-01-2002 

Intervju med Carolin Levander  12-02-2002 

Intervju med Daniel Wöörs  27-01-2002 

Intervju med Oliver Dignelius  29-01-2002 

Intervju med Mattias Lindberg  28-01-2002 

Intervju med Emma Nordlander  18-01-2002 

Intervju med Jessica Jönsson  24-01-2002 

Intervju med Ola Lindvall   14-02-2002  13-03-2002   02-04-2002 

Intervju med Ervin Rude   02-02-2002 

 

Publicerat material 
Almerud, Peter, ”Elektronisk publicering och distribution”. Nya vägar för 

boken: rapport från ett projekt. (Kungliga Biblioteket, Stockholm 2000).  

http://www.hb.se/bhs/ith/4-99/pa.htm 

Blos, Peter, On adolescence: a psychoanlytic interpretation. (New York 1962). 

Boëthius, Ulf, ”Kontrollerade njutningar. Ungdomen och de litterära texterna”. 

Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport nr 4, (Stockholm 1992), s. 

241-277   

- ”Populärlitteraturen – finns den?” Brott, kärlek, äventyr: Texter 

om populärlitteratur (Lund 1995), s. 17-34.  

Bourdieu, Pierre, ”Det intellektuella fältet- en värld för sig?”. Texter om de 

intellektuella, red. Donald Broady (Stockholm/Stenhag 1992),  s. 145-161. 



 58

- ”Det sociala rummet och dess omvandlingar”. Kultursociologiska texter, i 

urval av Donald Broady och Mikael Palme, (Stockholm 1994), s. 247-296 

- ”Habitus och livsstilarnas rum”. Kultursociologiska texter. (Stockholm 

1994), s. 297-310  

- ”Produktionen av tro”, Kultursociologiska texter. (Stockholm 1994), s. 

155-164 

Broady, Donald, Inledning: en verktygslåda för studier av fält. (Göteborg 

1998)  http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-kuf98.pdf 

Calvino, Italo, Sex punkter inför nästa årtusende. (Stockholm 1999). 

Datatermer http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html (1998). 

Drotner, Kirsten, At skabe sig -  selv. Uungdom, æstetik, pedagogik. 3 uppl. 

(Köpenhamn 1996). 

Eriksson, Thord, "Vilket av Bourdieus begrepp är viktigast?". En stor tänkare 

är borta. Dagens Nyheter, 2002-01-25 s.  B4. 

Fanzine: Encyklopedin Britannica, även Nationalencyklopedin , Band 6, s. 135 

Fem unga: Nationalencyklopedin,  Band 6, s. 177 

Fornäs, Johan, Unga stilar och uttrycksformer, FUS- rapport nr 4 (Stockholm 

1992). 

- ”Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur”. Linjer i ungdomskulturen. 

(Stockholm 1989). 

- ”Ungdom, kultur och modernitet”. Ungdomskultur i Sverige, FUS- rapport 

nr 6, (Stockholm, 1994), s. 13-26. 

Herman, Edward S & McChesney, Robert W, The Global Media: The New 

Missionaries of Corporate Capitalism, (London 1997). 

Hoel, Torlaug Løkensgard, Skriva och samtala, lärande genom 

responsgrupper. (Lund 2001). 

Holmén, Mats m fl. Elevårslandet: barn och ungdomar skriver om sina 

erfarenheter. Red. Thomas Nydahl. (Stockholm, Arbetslivscentrum 1985), 

s. 123-28 

Ilshammar, Lars & Larsmo, Ola, net.wars: kampen om nätet. 2 uppl. 

(Stockholm 1999).  

Gummesson, Marie, Att skriva börjar här. (Stockholm, Ordfront 1998) 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997). 

Marton, Ference & Booth, Shirly, learning And Awareness (Erlbaum 1997). 

Ong, Walter J, Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet. 3 uppl. 

(Göteborg 1999). 

Pagold, Susanne, ”Engagerad och generös. Bourdieu hyllas i hemlandet.” 

Dagens Nyheter, 2002-01-25 s.  B4. 
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Peurell, Erik, Users And Producers On Line, producing, marketing and 

reading Swedish literature using digital technology. (Kungl. Biblioteket, 

Stockholm 2000). 

Reimer, Bo, "Inte som alla andra: ungdom och livsstil i det moderna". Unga 

stilar och uttrycksformer FUS-rapport nr 4, (Stockholm 1992), s. 163-201 

Sernhede, Ove, Modernitet, adolescens & kulturella uttryck. Göteborg 1995 

Sernhede, Ove, "Att skapa sig själv". Ungdomskulturen och de Andra. Sex 

essäer om ungdom, identitet och modernitet (Göteborg 1996), s. 149-187  

Skog, Susanne, ”Somligt är bra, somligt är uselt”. Dagens Nyheter, 1998-07-17 

Smith Camilla & Zachrisson Annika, Skönlitteraturens nya kläder? 

Elektronisk publicering av skönlitteratur: en kvalitativ intervjustudie med 

nio svenska förlag och fyra övriga aktörer på det litterära fältet 

(Magisteruppsats, Bibliotekshögskolan i Borås, 2000) 

http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2000/camann1.pdf  

http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2000/camann2.pdf 

http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2000/camann3.pdf 

Stafseng, Ola, Ungdomsforskning i Sverige: en vetenskaplig granskning. Vad 

säger forskningen, nr 90:1 (Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1990)  

Svedjedal, Johan, ”Författare och förläggare och andra litteratursociologiska 

studier”, Författare och förläggare. Om litteraturvetenskap och 

förlagshistoria. (Hedemora 1994), s. 9-34. 

- ”Det skönlitterära nätet, Internet och svensk skönlitteratur” 

Medialiseringen av Sverige (Stockholm 1997) s. 29-40. 

http://www.littvet.uu.se/lsoc/material/detskonlitteraranatet.htm 

- ”Vad händer med boken på nätet”. Arena (1996:6), s. 18-23 

Tallmo, Karl-Erik, Self-publishing: publicera själv eller publicera sig själv? 

(1999) Human IT, 3:1999, s. 55-65,  http://www.hb.se/bhs/ith/3-99/ket.htm 

Yrlid, Rolf, Litteraturens vilkor.  3 uppl. (Studentlitteratur, Lund 1994). 

Ziehe, Thomas, Ny ungdom: om ovanliga läroprocesser. (Stockholm, 

Norstedts 1986) 

Ziehe, Thomas, Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet. Förord av 

Johan Fornäs, (Stockholm 1992), s. 7-13 

- "Den samhälleliga förändringens relation till konst, kulturarbete och 

estetisk fostran". Kulturanalyser: umgdom, utbildning, modernitet, essäer 

sammanställda av Johan Fornäs och Joachim Retzlaff i samarbete med 

författaren (Stockholm 1992) s. 112-132 

- "Ungdomar är inte längre 'ungdomliga'". Kulturanalyser: umgdom, 

utbildning, modernitet. (Stockholm 1992) s. 34-49 
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Öhlund, Thomas & Bolin, Göran, Ungdomsforskning: kritik, reflektion, och 

framtida möjligheter. (Stockholm, 1994) 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till ungdomarna via "Messenger"  

1- Berätta lite om dig själv, ditt namn, hur gammal du är? 

2- Vad gör du för närvarande, jobbar/ studerar?(Vad studerar du/ vad 

jobbar du med?) 

3- Hur länge har du hållit på med att skriva? (vilken genre ägnar du dig mest åt 

(poesi/ prosa)? 

4- Vad betyder skrivandet för dig, är det någonting som du kontinuerligt 

sysslar med eller är det en hobby som du ägnar dig åt när du har tid?  

5- Arbetar du mycket med själva språket i texten, är det viktigt för dig? I så fall 

varför och på vilket sätt? 

6- Vad var orsaken till att du bestämde dig för att publicera dina alster på 

nätet? När var det första gången?  

7- Är det den enda webbplatsen som du har publicerat dig på eller har du 

provat några andra?  

8-  Brukar du läsa andras alster? Brukar du själv skicka synpunkter? 

9- Hur mycket respons har du fått hittills och hur känns det? 

10- Har du kontakt med jämnåriga som också skriver på nätet? Hur går det till? 

11- Är det viktigt för dig att få andras synpunkter på det du skrivit? Om ja 

varför?  

12- Brukar du ändra på din text eller förbättra texten efter att du har fått kritik? 

13- Hur hittade du första gången till de här webbplatserna? (utveckla svaret?) 

Berätta gärna mer utförligt! 

14- Skulle du någonsin samla dina texter och skicka dem till ett  

förlag eller har du gjort det någon gång? Om nej - varför inte? 

15- Vad tycker du om nätet och om publicering på nätet?  

(Räkna upp några saker som är riktigt bra med publicering on line,  

räkna också saker som är mindre bra.) 
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16- Hur mycket sysslar du med nät- och skrivaktivitet i veckan? 

17- Tycker du att skrivandet och publicering på nätet är lärorikt? Om ja, på 

vilket sätt? 

18- Vilka dataprogram kan du? Och vilken av dem använder du mest? 

19- Håller du på med några andra fritidsaktiviteter förutom skrivandet efter 

jobbet/skolan? 

20- Vad tycker du allmänt om alla de här poesi - och novellsidorna? 

21- vilken är din favorit webbplats som läsare? Rekommendera en text ur de 

här webbplatserna, som du tycker är bra.  

 

Intervjufrågor till Ola Lindvall via e-post  

1- Vilka är ni som sitter i Argus redaktion? 

2- Vem finansierar webbplatsen? 

3- Vad har ni för kriterier för urval av texter? 

4- Vad tycker du om ungdomars skrivande och webbpublicering?  

5- Vad finns det för framtida utsikter när det gäller webbpublicering av 

skönlitteratur?  

6- Tror du att nätpublicering och publicering på det traditionella sättet kommer 

att närma sig varandra? Om ja på vilket sätt? 

7- Vad finns för framtida utsikter när det gäller ungdomars nätpublicering av 

sina alster? 
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Bilaga 2  

E-post nummer 1 till ungdomarna: 

Jag heter Shahla Karimi och studerar biblioteks- och informationsvetenskap 

vid Uppsala universitet. För närvarande arbetar jag med en magisteruppsats. 

Syftet med min uppsats är att genom E-intervjuer undersöka ungdomars (15-

25) attityd till nätpublicering av dikter/noveller.  

Jag har läst dina alster och valt dig och några andra att e-intervjua. Genom 

ditt deltagande tror jag att denna uppsats kan göra ett underlag för diskussioner 

kring on- line publicering av skönlitteratur.  

Jag blir mycket tacksam om du kontaktar mig antingen via e-post eller 

genom att ringa mig. 

Det är viktigt att jag vet så fort som möjligt om du vill vara med min 

undersökning eller inte. Tack på förhand för din medverkan. 

 

E-post nummer 2 till ungdomarna: 

Nu har jag bestämt mig för intervjuformen. Jag pratat med institutionen och 

de har godkänt det. Förut var det så att man skulle träffas och spela in intervjun 

men detta har sina begränsningar.  

Det finns ett program som kallas för MSN Messenger, alternativ Yahoo-

Messenger. Ni känner säkert till det. Det är ganska lätt och ladda ner den ifall 

ni inte har den, fördelen med det här systemet är att vi kan direkt göra intervjun 

på nätet och för min del går det bra att spara dokumentet på diskett. 

För att kunna utnyttja MSN eller Yahoo Messenger måste ni ha ett konto 

hos någon av de här två  webbplatserna. Sedan är det bara att ladda ner 

programmet. Adressen är  http://se.messenger.yahoo.com/ 

http://messenger.msn.se/ 
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Bilaga 3 

Stycke ur mina informanters dikter och  berättelser: 
 

Jessica Jönsson 

http://www.argus.se/poesi/jessica_jonsson.html 

Då och då kan jag ana skrattet; ditt skratt som brukade infinna sig på  

fredagskvällarna när tekopparna var framställda på bordet framför teven 

Din blick var annorlunda då och jag vet inte om det är du som har förändrats  

eller om det är jag eller om det är världen Men jag brukar leta efter minnen  

i dina ögon och går alltid vilse; jag hittar en lillasyster med bortglömda  

ord i fickan och med sorgen nedgrävd bland sina fräknar 

 

Carolin Evander  http://www.argus.se/poesi/carolin_evander.html 

Jag är inte 

17 år 

så när du  

knullar mig  

kan du tänka dig  

att jag är  

28 

Alla andra tror ju det 

Men alla andra  

Springer sin väg  

När de  

Inser att jag är 

17  

inte  

28 

Men du är inte rädd 

För du kan tänka att  

Jag är 28  



 65

När du knullar mig  

Precis som jag  

Kan tänka att du  

Är 17 och inte  

42 
 

Björn Lundberg 
http://poetrywall.com/?poet=bjornet 

 
 

slägga 

 

Ångest är ett ord 

bara ett ord 

Det här är en hel jävla porslinsaffär 

med en skenande slägga 
 

Oliver Dignelius 
http://poetrywall.com/?poet=oliverD 

 

Biografi 

 

En del verklighet 

i sinnet hos en poet 

Försöker förstå meningen 

det som endast få vet 

fantasier om sanningen 

 

En del ensamhet 

i livet hos en poet 

Försöker få vänner 

något konkret 

men det är inget som stämmer 

 

En del anonymitet 

i synen på en poet 

Ingen vet hur han mår 

tårar i hemlighet 

i hjärtat finns där många sår 
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Sitter nog på kaféet 

och tror han är poet 

Sätter tankar i spel 

han tror han vet 

men han har nog bara fel 
 

Mattias Lindberg 

http://hem.fyristorg.com/sodajerk/idea/dikter/lindbergm!1.html 

Dövande  

I ögonvrån man ser så lite, 

av det som pågår bakom en. 

Allt som tisslas och tasslas, 

om det man ej förstår. 

Men kanske det bättre är, 

att man ej något får veta. 

Av orden som kramar hjärtat, 

till en klump av smärta. 
 
 

Emma Nordlander http://www.flnet.se/novell/visa.php3?nummer=7174 

Bekräftelse  

Klockan tickar, klockan slår. Minuterna försvinner, tiden går.  

Händerna darrar, luften står still. Rösten är hes, bär sig inte länge till.  

Jag skär i min hud, för att känna någonting.  

Väljer smärtan före ingenting.  

Känner lukten av mitt hat när blodet tränger fram.  

Med tårarna som följer rensar kroppen sig från skam.  

Jag orkar inte tänka, snälla lämna mig ifred.  

Jag vill inte lyssna än mindre förstå.  

Om du någonsin brytt dig så låter du mig gå.  

Jag skär i min hud, för att känna någonting.  

Väljer smärtan före ingenting.  

Med blod på min kniv vet jag i alla fall att jag är vid liv 
 
 

Daniel Wööras  http://www.flnet.se/novell/visa.php3?nummer=965 

Ta en kaka till, herr Beritt! 

 

’Ja, men för skam! Ta en kaka till!’  
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Herr Berit kände sig olustig. Varför var hon tvungen att tjata så? Hennes 

mormor,  

Göte, var definitivt tjötkärringarnas tjötkärring.  

’Håll käften! Kärringjävel!’ Vrålade Berit. Hennes mormor såg sårat ut, vilket 

hon också var. Kniven satt nämligen djupt instucken i hennes vänstra lår. En 

massaker hade begåtts och den skyldige satt bakom lås och bom. Tyvärr, hade 

åklagaren yrkat på livstid för kniven också. Så det var därför den fortfarande 

satt där den satt.  

Herr Berit plockade långsamt fram sin gamla schweiziska armékniv och gjorde 

plågsamt slut på fanskapet. Göte drog en lättnadens suck. ’Tack då!’ Sa hon. 

’Vila i frid.’ mumlade Berit och gick hem. 

 

Aldis Ulvsdotter (Caltha Palastris)  

http://www.flnet.se/novell/visa.php3?nummer=998 
 

Farfars   händer 

 

Farfars händer 

härdade av många vintrars kyla 

liksom frostbitna, 

liksom sotsvärtade 

Håller liksom ömt om den kalla fiskkroppen 

Kniven blänker 

Lugnt stål, snabbt snitt 

farfars händer 

rensar fisken med årens skicklighet 

Fiskkroppen blänker 

på isen 

Tålmodiga händer 

liksom orubbliga 

liksom odödliga 
 

Stefan Larsson  http://www.flnet.se/novell/visa.php3?nummer=1514 

Nu du 

Nu du ska du få se  

Vad vi ska göra  

Bli inte så sne´  

Utan du på mig ska höra  
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En katt, en hund  

Djur är de båda  

Men om en stund  

är de döda om jag får råda  

 

Mördare är kanske jag  

men jag har kul  

och det är drag  

fast du är sedan länge ful  

 

Vad ska vi göra?  

Det är frågan  

Ta en katt och köra  

Glöm inte att släcka lågan!  

 
 

Catharina Rossander  http://www.flnet.se/novell/novellsok.php3 

Antonia 

Antonia, min sköna  

Din rygg är täckt av blomster  

Vem smeker dina liljor  

När jag inte längre finns  

 

Min blick den har du fångat  

Alla säkra broar bränt  

Vem sover vid din sida  

Och stryker ömt ditt hår  

 

Antonia, jag drömde  

Om ett hav i sommarskrud  

Och mitt i vattnet stod du  

Med rosor i ditt hår  

 

Inte visste jag du var förbjuden  

Min längtan var så stark  

Så vacker, du min sköna  

Att stenar flöt i land  
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Antonia, min livskraft  

Låt lågan brinna klar  

I vinternattens mörker  

Jag vilar i din famn  

 

I brasans sken vi vilar  

Tätt tryckta mot varann  

Din skuldra doftar av jasmin  

Fastän sommaren är borta  

 

Antonia, min glömska  

Ska aldrig drabba dig  

Du lever i mitt minne  

Uti all evighet  

 

Genom alla hårda stormar  

Din själ leder mig tryggt  

Och klockan stannar utan dig  

Din närhet är min luft  

 

Antonia, min älskade  

Kan det inte vara så  

Att du är meningen med livet  

Att jag lever blott för dig  

 

En ros som aldrig vissnar  

Ett liv som aldrig dör  

Antonia var i begynnelsen  

Antonia är evigheten 
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Bilaga4 

Diverse sidor om skrivande på svenska webbplatser. Det är de här sidorna 

jag bläddrat genom under undersökningstiden:   

www.storyland.se - Mats Wahls webbplats, innehåller 
synpunkter på skrivande. (010601)  

Olas utpost - Publicerar mest poesi men även en del kortprosa 
av amatörförfattare i alla åldrar. (010226)  

boksidan.just.nu - Onlineböcker av Bill Persson. Artificiell 
Advent: En satir om Jesus återkomst som klonad (010226)  

www.haket.com - En community (samlingsplats) för ”hobby” 
skribenter av alla slag, träffa gamla och nya vänner... Även för er 
som bara gillar att läsa...(010226)  

ordmening.nu - Webbplats under uppbyggnad. Titta in, lämna 
synpunkter och publicera texter.(010111)  

Poesi och prosa på webben - PPB är ett webbaserat läromedel 
gjord för år 7-9 i grundskolan.(010111)  

Svart.net En sida där man kan skicka in texter av det lite 
mörkare slaget, samt få tips om skrivande i alla dess former! (Länk 
införd 000802)  

eBoken.nu Här kan du gratis ladda hem böcker som du kan läsa 
direkt på skärmen. De efterlyser nya författare: ”Om du har en 
samling liggande hemma till igen nytta, skicka in den till oss.” 
(Länk införd 000802)  

Skrivklådan - En webbplats för alla med författardrömmar. 
Projekt som genomförs med bidrag från Kulturnät Dalarna.  

Poetry slam - Poesi i Halland informerar om Poetry slam. ”Det 
går inte att tävla i poesi - det är därför gör vi det!” (Länk införd 
000109)  

Språk & Känsla - för och av skribenter 
En ny nättidning för alla som skriver och/eller är intresserade av 
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språk. (länk införd 990628) 
Idea - Hit kan du skicka in dina dikter så läggs de in i Ideas 

diktsamling. (länk införd 990628) 
SKRIVA - e-postlistan skriva’s hem på nätet. Den riktar sig till 

dig som är intresserad av att skriva noveller, huvudsakligen inom 
science fiction, fantasy, horror och angränsande genrer. 
Tidigare brev finns att läsa i arkivet. OBS - det finns två e-post 
listor som heter ”skriva”, så det är alltså inte ett korrfel.  

Skriva är en webbplats, en mailinglista och en webbring för dig 
som tycker om att uttrycka dig i skrift. Alla former av fritt 
skrivande är välkomna i Skriva, t ex poesi, prosa, kåserier och 
noveller. OBS - det finns två e-post listor som heter ”skriva”, så 
det är alltså inte ett korrfel.  

Radioskivarklubben på Utbildningsradion fortsätter söka efter 
konsten att berätta, att behärska orden och språket. Nya spännande 
radiomöten, Skriv så det hörs - Cyber-Såpan där din text kan bli ett 
radioäventyr. 

Dagbok på nätet - en svensk länksamlig med ”reloaders”.  
Läs- och skrivsvårigheter - om dyslexi, exempel från 

Kungsmadskolan hur man kan arbeta med detta. 
Novell på nätet 
Levande poeter - här kan du ”diktvandra” bland ca 500 dikter, 

insända av sidans besökare. Eller läsa i någon av de tre 
antologierna från Levande poeter. 

Bengt Hemlin Home page  
Hur gör man böcker?  

Bokförlaget Rabén & Sjögren förklarar 
ProjektProsa - Man får som ansluten ett ord varje dag att 

skriva en dikt/text kring. 
De små under jorden - en sida med länkar till förlag, 

skrivarverkstäder etc. Tips om hur man skriver eget. Böcker om 
författande. Nyheter. 
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