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Inledning 

Tiden framför datorn slukar allt mer av vår tid. Ju kraftfullare datorerna blir, ju 
mer Internettekniken utvecklas och ju bättre vi blir på att använda Internet och 
datorn – som underhållningsmaskin eller som akademiskt hjälpmedel – desto 
mer central verkar datorn bli. 

I och med att datorn blir viktigare, blir det också intressantare att studera 
vad som händer med Internet som förmedlare av text och litteratur. Datorn 
konkurrerar med boken om vår uppmärksamhet samtidigt som båda medierna 
anses centrala. Hur ser deras symbios ut? Var har litteraturen tagit vägen i 
Internets sammelsurium av musik, bilder, filmer, spel och webbloggar? Finns 
den där? Ser den ut som förut, eller ska man kanske leta efter något annat? 

Journalistik publicerad på nätet är idag en självklarhet. Att komplettera sitt 
pappersläsande av allehanda tidningar och tidskrifter med besök på webben, är 
för många något som sker mer eller mindre dagligen. Det vanligaste är nog att 
man besöker de stora dags- och kvällstidningarnas (www.aftonbladet.se, 
www.dn.se etc.) webbsidor. Detta görs kanske då man inte har 
papperstidningen till hands, då man vill ha de senaste uppdateringarna eller 
också för att det helt enkelt ibland är mer praktiskt – exempelvis samtidigt som 
man jobbar framför datorn.  

Litteratur publicerad på Internet verkar för de flesta inte alls vara lika 
självklart. Det är i alla fall något som inte uppmärksammas lika mycket. 
Litteraturen tycks fortfarande i det närmaste vara helt beslagtagen av den 
tryckta boken. Kommer det att fortsätta vara så? Eller kommer pappersboken i 
framtiden att få känna av mer konkurrens från nyare former av 
litteraturpublicering? Konkurrens om tid och uppmärksamhet från eventuella 
läsare har i och för sig litteraturen och boken känt av länge: när det gäller allt 
från radio, TV och bio till video, dataspel och webbsurfande. Det som jag 
tänker på här är dock huruvida litteraturen i bokformat kan vänta sig 
konkurrens från litteratur som istället tillgängliggörs på någon annat sätt: på 
webbsidor, som elektronisk bok eller kanske som någonting annat. 
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Varför läser folk inte mer skönlitteratur via datorn idag? Ofta får man 
svaret att det skulle bero på att det inte är bekvämt att läsa på skärmen: man får 
ont i ögonen, läsupplevelsen försämras, det är inte lika praktiskt att ta med sig 
datorn som att ta med sig boken när man ska läsa etc. Vid ett sådant svar kan 
man ju stilla undra: sitter inte väldigt många av oss framför datorn mest hela 
dagarna ändå? Vi jobbar, pluggar, skriver, surfar och spelar dataspel framför 
datorn. Vad är det som gör att just när vi ska läsa en skönlitterär text så blir 
datorn och skärmen obehaglig? Stämmer detta? Är det verkligen så obehagligt 
att läsa litterära texter på datorn? Bär verkligen folk på ett sådant här motstånd 
mot litteratur via datorn eller är det egentligen helt andra orsaker som gör att 
litteratur på nätet fortfarande – i denna totalt internetifierade tid – har en 
undanskymd plats? Kan det vara så att det finns en efterfrågan men att utbudet 
är dåligt? Är utbudet skralt för att copyrightfrågor och betalningsformer är 
svåra att lösa när det gäller Internetlitteratur? Eller är det så att författare och 
förlag har missat att det finns en efterfrågan efter litteratur publicerad på 
Internet? Finns det litteratur på nätet idag som i alla fall på vissa plan är 
intressant och bra, men som inte folk känner till för att den inte marknadsförs 
eller förs fram i media? Skulle media och framför allt kanske bibliotek här 
kunna ha en uppgift – precis som när det gäller vanlig litteratur – att föra fram 
och visa på denna litteraturs existens? Är verkligen den litteratur som finns på 
nätet så marginell och av så tveksam kvalité att det motiverar denna, närmast 
allenarådande, tystnad från media, bibliotek och övriga kulturinstitutioner? 

Detta ämne skapar en mängd intressanta och svårbesvarade frågor. Ämnet 
är inte bara relativt nytt utan också i en konstant förändringsprocess. Det som 
skrivs idag kan ställas i nytt ljus väldigt fort. Detta kan lätt bädda för en 
diskussion som på sina håll kan framstå som väl spekulerande. Men kanske just 
på grund av detta – att  ny teknik eller nya beslut kan förändra väldigt mycket, 
väldigt snabbt – måste man nog också i många fall försöka sätta sig in i, och 
fundera över, vad sådana nyheter skulle kunna innebära.  

Ämnet är alltså svårfångat men jag ska i denna uppsats i alla fall försöka 
klargöra vissa viktiga delar. 

Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna uppsats att undersöka om biblioteken på 
något vis gör någonting för den litteratur som publiceras på Internet. För att 
avgränsa uppsatsen, och för att göra det stora nätet hanterbart, har jag valt att 
inrikta mig på den Internetpublicerade litteratur som kan definieras som svensk 
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skönlitteratur. I min diskussion och undersökning av biblioteken har jag främst 
inriktat mig på folkbiblioteken.  

Det finnas en hel del (även om man bara tittar på det som är skrivet på 
svenska) litteratur på nätet, som ofta existerar helt utanför det etablerade 
bibliografiska systemet. Mycket tycks vara av amatörmässig art medan annat 
verkar mer intressant. Det finns även en hel del sidor och projekt på nätet som 
ägnar sig åt att publicera olika typer av litterära klassiker direkt på nätet, fria 
för vem som helst att läsa kostnadsfritt. En mängd olika varianter av de här 
formerna av litteratur är något som man enkelt kan tänka sig: 
Internetpublicerad litteratur som tillgängliggörs genom en mängd olika 
alternativa och annorlunda distributionssätt, Internetpublicerad litteratur som 
på olika sätt utnyttjar datorns möjligheter att skapa annorlunda litterära former 
etc. 

Frågorna kring detta är många. Viktiga frågeställningar för min uppsats är:  
- Hur fungerar egentligen Internet som publiceringsplats för litteratur? 

Vad finns det för hinder respektive möjligheter? Vilka för- och 
nackdelar kan uppkomma? 

- Håller en ny typ av skrivande och läsande på att skapas? Någonting 
som kan påverka den litterära processen i stort? 

- Bryr sig biblioteken om, och känner de ens till, den litteratur som 
publiceras på Internet idag? Vad gör de idag, och hur fungerar 
överhuvudtaget ett traditionellt folkbibliotek för den här typen av 
litteratur? 

- Vad skulle biblioteken eventuellt kunna göra för den 
Internetpublicerade litteraturen? Vad finns det för möjligheter? Vad 
kan vara svårare att lösa? Vari ligger problemen?  

Metod 
Uppsatsen inleds med ett teori- och diskussionskapitel som går igenom teorier 
och frågeställningar som på ett eller annat sätt är avgörande, eller som i alla 
fall sätter fingret på viktiga frågor, när det gäller litteratur publicerad på 
Internet.  

Efter detta följer två mindre undersökningar. Den första undersökningen 
går igenom vad man hittar för litteratur publicerad på nätet, och på vilket sätt, 
när man använder sig av en sökmotor, och när man använder sig av 
kategorisökning. Med viss hjälp av intervjuer undersöks också hur sökmotorer 
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och kategorier överlag fungerar. Det handlar då om hur de skapas och inte hur 
de fungerar att söka i. 

Undersökning nummer två går igenom de svenska folkbiblioteken och 
deras hemsidor. Detta görs som för att se hur stor andel av kommunbiblioteken 
som erbjuder sina låntagare e-böcker, och hur många bibliotek som länkar till 
litteratur som finns publicerad på nätet. Här undersöks också, delvis med hjälp 
av intervjuer, hur det länkas och till vilken litteratur.  

Tidigare forskning 
Forskning, utredningar eller liknande med direkt inriktning på folkbiblioteken 
och hur de eventuellt skulle kunna göra med den litteratur som publiceras på 
Internet tycks, i alla fall i Sverige, inte riktigt existera. Det närmaste tycks vara 
projektet Nya vägar för boken som bl.a. Peter Almerud ansvarade för år 2000 i 
Kungliga Bibliotekets regi. Forskning som i mycket anknyter till detta projekt 
är Johan Svedjedals forskning under samma tid, som exempelvis presenteras i 
boken The Literary Web. Erik Peurells Users and Producers Online berör 
också många delar och aspekter på Internetpublicerad litteratur. Både The 
Literary Web och Users and Producers Online är utgivna i Kungliga 
Bibliotekets Acta-serie. Den här forskningen tar upp viktiga frågor och 
beskriver delar av den litterära verksamhet som finns på Internet. Dessa skrifter 
mynnar ofta ut i en rad intressanta frågor mer än i några tydliga svar, speciellt 
då det gäller bibliotekens roll för den här typen av litteratur. 

Karin Vikström, som är ordförande för Biblioteksföreningens skönlitterära 
sektion, känner inte till mycket om detta, säger hon. Henne veterligen finns 
inte heller någon ordentlig forskning gjord på området.1 Gunilla Jonsson på 
Kungliga Biblioteket, som var en av de delaktiga i Nya vägar för boken-
projektet, hävdar att det projektet färdigställdes ungefär samtidigt som luften 
gick ur IT-bubblan och att det är en av orsakerna till att arbetet med detta 
delvis stannat upp, och att många av de frågor det behandlade inte besvarats.2  

Utomlands, och kanske främst i USA, finns en hel del forskning om 
Internets möjligheter och dess framtid som förmedlare av litteratur. Mycket 
forskning består av en mer litteraturvetenskaplig inriktning på texten och hur 
den kan komma att förändras av datorn och Internet. Annat har en mer 
övergripande litteratursociologisk inriktning där man fokuserar sig på 

                                                 
1 Mejl från Karin Vikström, 040223 
2 Mejl från Gunilla Jonsson, 040209 

 6



bokmarknadens förändringar, framtidens läskulturer etc. Även om det främst är 
den senare typen av forskning som är mest intressant för den här uppsatsen 
hänger ju saker och ting ihop och därmed också forskningen. Bland viktiga 
namn för min uppsats i den här kategorin kan nämnas George P. Landow, 
Geoffrey Nunberg och Jay David Bolter. 

När det gäller uppsatser och forskning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap finns det ett antal uppsatser som kommer in på mitt 
område, men ingen med samma inriktning på folkbiblioteken och 
skönlitteraturen publicerad på Internet. Ing-Marie Hassels Skönlitteratur på 
skärm. En explorativ undersökning om ”e-boken” och dess konsekvenser för 
litteratursamhället och främst Merit Ljusbergs Biblioteket, bibliotekarien och 
e-boken tar upp e-boken och folkbiblioteken. Karimi A. Shahlas Nätet och det 
skrivna ordet. En studie av ungdomars skrivande och publicering på nätet tar 
upp en del av publiceringen av litteratur på nätet med inriktning på den del av 
Internetlitteraturen man kan kalla ”amatörverksamhet” och – som titeln utlyser 
– med en huvudsaklig inriktning på ungdomars skapande.  

Någon uppsats med försök till ett större helhetsperspektiv på 
litteraturpublicering på Internet, som även tar upp viktiga teoretiska 
frågeställningar angående detta, har jag inte riktigt hittat. Någon uppsats vars 
mål är att belysa hur folkbiblioteken idag agerar när det gäller litteratur 
publicerad på nätet, och hur de eventuellt skulle kunna agera i framtiden, har 
jag inte heller funnit. Någonstans i det glappet har jag haft ambitionen att 
försöka placera min uppsats. 

Förklaringar till några viktiga begrepp 

Litteratur på nätet 
I denna uppsats definieras litteratur på nätet (eller litteratur publicerad på nätet, 
litteratur på Internet, litteratur på webben eller Internetlitteratur etc.) som all 
typ av litteratur som publiceras på Internet.3 Internet har dock vanligen ingen 
avgörande betydelse för litteraturens utformning utan det är vanligen datorn 
som är avgörande. 

                                                 
3 Jag har valt att använda mig av dessa olika benämningar istället för att konstant använda mig av en och 
samma term. Delvis för att det inte finns någon bra auktoriserad term, men även för att det inte ska bli allt 
för tjatigt och för att göra det lättare att skriva. 
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Min inriktning ligger på litteratur som kan infogas under begreppet 
skönlitteratur. Ofta har det dock ingen betydelse om diskussionen berör skön- 
eller facklitteratur, men när det exempelvis gäller de länkar som jag har sökt 
efter på bibliotekens hemsidor behandlas bara de som gäller skönlitteratur 
(vilket inte utesluter att de allra flesta så kallade textarkiv, som exempelvis 
Projekt Runeberg, innehåller en mängd facklitterära texter).  

E-boken 
En variant av Internetlitteratur och den idag kanske allra vanligaste, och för 
gemene man, mest kända typen av Internetlitteratur är det som kallas e-boken.  

E-boken tillhandhas oftast av vanliga, traditionella bokförlag eller av 
förlag specialiserade på e-böcker. De kan ofta köpas från Internetbokhandlar 
som Ad-libris och Amazon, eller lånas på folk- eller universitetsbibliotek 
genom att man laddar hem dem direkt till sin dator. E-boken kvarhåller idag i 
stort förlagens roll och den traditionella litterära processen, och skiljer sig mest 
bara via formatet från den traditionella tryckta boken. 

Målet för min undersökning och diskussion är inte främst den här typen av 
Internetlitteratur, men mycket av min diskussion kan appliceras och anknytas 
till e-boken.  

Hypertexter 
En speciell form av litteratur som ofta publiceras på nätet, eller i alla fall på 
dator, är de texter som ofta benämns som hypertexter. Det finns en mängd 
olika varianter av litteratur som går under samlingsnamnet hyper- eller 
cybertexter. Dessa olika typer av litteratur måste inte alltid läsas via en dator, 
men ofta är de skrivna för att enbart läsas via dator vilket gör att en läsning på 
papper inte bara flyttar bort texten från dess naturliga format utan också i vissa 
fall kan förstöra textens komposition eller förståelse. Johan Svedjedal beskriver 
hypertexter som texter som är möjliga att skapa i alla media men som passar 
bäst i digital form på dator och via Internet.4

Hypertexter kan även i många fall beskrivas som multisekventiell eller 
som icke-sekventiell. Traditionell text är linjär eller monosekventiell. Förutom 
den etablerade formen av monosekventiell litteratur finns det också 
multisekventiell litteratur – verk som består av delar, som var för sig är 

                                                 
4 Svedjedal, Johan, 2000, The literary Web: literature and publishing in the age of digital production: a 
study in the sociology of literature, s. 56 
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monosekventiella men som är avsedda att läsas i olika ordning varje gång och 
ibland i en ordning som bestäms mer eller mindre slumpvist.  

Tidigare i litteraturhistorien (innan datorn gjorde sitt stora intåg i 
samhället) har denna typ av multisekventiell litteratur varit ett väldigt 
marginaliserat kulturellt uttryck, men det har i alla fall funnits där.  Ett 
exempel är poeten Raymond Queneau som skapat en lyriksamling som 
fungerar som en slumpgenerator av dikter genom att kombinera 140 olika rader 
för att skapa 10 upphöjt i 14 olika dikter. En annan typ av multisekventiell 
litteratur i pappersform är så kallade rollspelsböcker, där man gör val och 
bestämmer vilken sida man vill gå till, ofta beroende exempelvis på vad man 
vill att huvudpersonen ska göra. Genom Internet och datorn så har den här 
typen av litteratur givits större möjligheter och ofta en mer passande form 
genom teknikens möjlighet till länkningar, slumpgenerering etc.5

I de typer av hypertexter, som skapas med hjälp av dator och för läsning 
via dator, sammanbinds de olika texterna (eller textfragmenten etc.) läsaren 
kommer i kontakt med via länkar. Hur läsaren förflyttas i texten avgörs av 
läsarens mer eller mindre medvetna val eller av slumpen. I vissa typer av 
hypertextsystem kan läsaren även lägga till egna länkar till redan befintliga 
texter eller till nya.6

Datorn och Internets tekniska möjligheter, eller mjukvaruprogrammen som 
används, avgör ofta utformningen av hypertexterna. Här har man kommit långt 
bort från att vid publicering av litteratur på Internet försöka efterlikna den 
tryckta bokens utseende och form. Den här typen av litteratur har möjligheten 
att presentera helt nya former för det litterära skapandet, där tekniken direkt 
påverkar och avgör utformningen och formen för det litterära verket. I denna 
uppsats används i likhet med hos Nationalencyklopedin termen hypertext för 
denna typ av texter.7

                                                 
5 Svedjedal, 2000, s. 54 f. 
6 Hjerppe, Roland, 1992, ”Hypertext”, Nationalencyklopedin del 9, s. 216  
7 Hjerppe, 1992, ”Hypertext”, s. 216 
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Teoretisk diskussion 

”Vårt skrivredskap tar del i utformningen av våra tankar”8

   Friedrich Nietzsche 

Datorn och boken som läsverktyg 
Den kanske allra mest avgörande frågan, när det gäller Internet som ett 
publiceringsverktyg för litteratur, är om det är tillräckligt tillfredsställande att 
läsa texter på en datorskärm? Det hävdas ibland att läsupplevelsen försämras 
p.g.a. att det är obehagligt att läsa texter direkt via datorn.  

1998 var skärmupplösningen på en typisk bärbar dator 72 punkter per tum 
(dpi) och redan då fanns det kommersiellt tillgängliga skärmar med en 
upplösning av 300 dpi, vilket är samma upplösning som på många 
laserskrivare. Enligt Geoffrey Nunberg är en upplösning många gånger bättre 
än så också möjlig om man använder teknik som redan finns tillgänglig eller 
som snart blir det.9 Att förarga sig över att det är obehagligt att läsa text 
utskriven på en laserskrivare är kanske inte riktigt lika vanligt som att klaga på 
datorskärmen. Detta skulle kunna tala för att det obehag mot att läsa på skärm, 
som många säger sig uppleva, i många fall baserar sig på äldre negativa 
upplevelser eller kanske på en gammal mer eller mindre oreflekterad åsikt. Det 
negativa omdömet om skärmläsning borde alltså till viss del kunna basera sig 
på någonting annat än att det är direkt obehagligt för ögonen att läsa på skärm. 
Bara vanan vid att hålla i en bok av papper kan säkert i många fall vara 
avgörande för upplevelsen att boken är överlägsen som läsredskap. 
Datorskärmen tycks ju inte ge upphov till riktigt samma obehag när den 
används för andra saker än läsning.  

                                                 
8 Citerad av Fischer, Otto & Götselius, Thomas, 2003, ”Redaktörernas förord. Den siste 
litteraturvetaren”, s. 26 
9 Nunberg, Geoffrey, 1998, ”Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens tidsålder”, s.289. Den 6 
april 2004 publiceras i DN Kultur nyheten om företagen Sony och E-inks handdator Librié som är en ny 
typ av handdator anpassad för läsning av e-böcker och e-texter. Kontrasten på Libriés skärm ska vara lika 
god som i en tryckt tidning. Svedjedal, Johan, ”Pocketboken blir digital…”, DN Kultur, 040401 
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I sitt anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte 1997, angående 
publiceringen av den textkritiska editionen av Almqvists samlade verk på 
Internet, sa Johan Svedjedal att den digitala texten är ett utmärkt hjälpmedel, 
men aldrig ett alternativ till den tryckta utgåvan. Han medger att den digitala 
varianten är oslagbar för sökningar, lokaliseringar av citat och för olika 
språkliga analyser etc., men han säger också att den aldrig kan vara särskilt 
attraktiv för den som rätt och slätt vill läsa verket. 10

De flesta av de skäl som han ställer upp för detta stämmer – i alla fall nu 
2004 – inte. Svedjedal hävdar att digitala texter inte är portabla.11 Det stämmer 
såklart – på ett sätt – om man sitter med en stationär dator med stor skärm: då 
är de inte portabla på samma sätt som en tryckt bok. Ur en annan synvinkel är 
de digitala texternas portabilitet ändå överlägsen pappersbokens. Om en text 
ligger ute på nätet kan den nås från nästan hela världen: från sommarstugan, på 
utlandssemestern etc. ”I have traveled in Uganda and in rural Kenya and 
seldom been more than one day´s walk from an Internet café”, hävdar IT-
entreprenören Brewster Kahle.12 Numera, till skillnad möjligen mot 1997, är 
även den digitala texten, om dess läsverktyg är en bärbar dator (av större eller 
mindre slag), faktiskt lättare att bära med sig än pappersvarianten. I alla fall om 
texten är av den dignitet som Almqvists samlade verk utgör.  

Vidare hävdar Svedjedal att möjligheterna till anteckningar i marginalen är 
sämre för det digitala verket.13 Det stämmer numera inte heller och om det gör 
det måste det mer röra sig om en smaksak, än någonting annat. I moderna pdf-
filer som är skapade för e-böcker är exempelvis möjligheterna för både 
understrykningar och anteckningar väldigt avancerade. Vilket gör att det kan 
vara mycket lättare att både ta bort, lägga till och att ändra i den digitala 
versionen än i en pappersvariant (jämför exempelvis ett suddgummi med 
ordbehandlingsprogrammens möjlighet att sudda).  

Svedjedals tredje argument för att den digitala texten är underlägsen 
pappersvarianten är att det är mycket svårare att skumläsa i en digital variant. 
Det kan säkert stämma men är i sådana fall något som är svårt att fastställa och 
någonting som det nog skulle behövas en mer djupgående 

                                                 
10 Svedjedal, Johan, 1997a, Almqvist på Internet, s. 11 
11 Svedjedal, 1997a, s. 11 
12 Kahle var bl.a. med och grundade The Internet Archive - http://www.archive.org. Här citeras han ur 
Wolf, Gary, “The Great Library of Amazonia”, Wired News 2003-10-23, s.8  
http://www.wired.com/news/business/0,1367,60948,00.html
13 Svedjedal, 1997a, s. 11 
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användarundersökning för att avgöra. Svedjedal ser det också som att de 
digitala texterna som rena lästexter ännu är långtifrån lika tekniskt avancerade 
som boken. Han ger lite argument för sitt påstående men att det skulle vara 
någon självklarhet har jag svårt att tänka mig. 14  

Mycket av det som gör att Svedjedals argument, sju år senare, kan tyckas 
överdrivna och närmast teknikfientliga har nog till stor att göra med hur 
kvalitén och tekniken för datorn och datorskärmen har utvecklats. Skillnaden 
mellan att läsa på en gammal stor skärm och en modernare platt skärm kan vara 
stor. De platta skärmarna är kalla och hettar inte på ansikte och ögon som de 
äldre, och texten är klarare och stabilare. Och detta är ju egentligen den 
viktigaste biten när det gäller läsning av texter på Internet och den fråga som i 
slutändan är avgörande för litteratur som publiceras på Internet: dess vara eller 
icke-vara är avhängigt vår vilja att läsa på skärm. Oavsett om det har att göra 
med att vi måste vänja oss vid att läsa på skärm, eller om det är så att 
skärmarna måste utvecklas ännu lite mer för att vi ska känna oss helt tillfreds 
med att använda dem som läsverktyg. 

I alla fall: om vi på ett eller annat sätt kommer till den punkt då vi inte 
finner det vara någon skillnad mellan att läsa på skärm och på papper kommer 
litteraturen på Internet att skönja en högkonjunktur. Visst boken kommer 
självfallet fortfarande ha sina finesser och sin charm, men den konkurrens som 
datorn kommer att utsätta den för kommer att vara hård. 

 
Det finns ett antal, mer eller mindre, uppenbara fördelar och möjligheter som 
den digitala texten bär med sig. Dessa tekniska möjligheter skulle kunna vara 
indikationer på att litterära texter på webben kommer att vara en viktig del av 
det litterära kretsloppet framöver: 
 

- Tillgängligheten är en av Internet och datateknikens starkaste 
tillgångar. I alla fall om man utgår från ett svenskt perspektiv, där en 
dator med Internetuppkoppling mer eller mindre är på väg att bli 
standard. Har man bara tillgång till en dator och en 
Internetuppkoppling så kan man i det närmaste när som helst, och var 
som helst, läsa den text som görs tillgänglig via Internet. 

 

                                                 
14 Svedjedal, 1997a, s. 11 
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- En författare som väljer att publicera sig på nätet har möjligheten att 
publicera sina texter långt mycket snabbare, än en författare som 
publicerar sina texter i en form som kräver att den måste tryckas. För 
texter som av någon anledning kan vara viktiga att publicera snabbt 
är detta självfallet en stor fördel. Författaren ges genom att publicera 
sig på Internet också en helt annan möjlighet att hålla texten aktuell. 
Författaren kan lägga till och ändra i sin text kontinuerligt om han 
eller hon så vill. Författaren blir också lättare att kontakta och 
interagera med. Allt detta sammantaget är någonting som mycket väl 
skulle kunna få författare att lockas till att publicera sig på nätet. Man 
kan också se hur dessa nya möjligheter för textpublicering skulle 
kunna påverka hur en författare skriver och hur texterna läses. Carla 
Hesse ser det i The future of the book som att digitaliseringen har fört 
med sig, och än mer kommer att föra med sig, en ny typ av 
temporalitet i det litterära systemet. Det skrivna ordet har möjlighet 
att agera i ett nu som tidigare var förbehållet talet.15 Att litteraturen 
skulle hållas kvar och stanna i den tidigare allenarådande stabiliteten 
som dess tryckta form gav den verkar, om man tittar på hur fort chatt, 
webbloggar och liknande sprider sig på nätet, mindre troligt. 

 
- Om man inte vill läsa via sin vanliga, stora dator kan man läsa 

Internetpublicerade texter via en mindre handdator som både har 
blivit billigare, behändigare och där minnet har blivit större. Ett 
mindre bibliotek i handväskan är idag ingen utopi. Detta kan skapa 
många närmast banbrytande möjligheter för t.ex. turister, forskare 
och journalister.16 

 
- Boken och de texter som publiceras där går sönder på ett annat sätt 

än den elektroniska texten som – om man bara sparar den ordentligt – 
kan existera hur länge som helst. Tidens tand gnager inte på den 
elektroniska texten på samma sätt som på papperet.17 

 

                                                 
15 Hesse, Carla, “Books in time”, s. 32 
16 På handdatorn Librié är det möjligt att lagra ungefär 500 texter. Apparaten väger ungefär 3 hekto och 
skärmen är cirka 15 cm diameter. Svedjedal, ”Pocketboken blir digital…”, DN Kultur, 040401 
17 2004-04-22 öppnar T & T Virtual Library, som är ett virtuellt bibliotek på Internet där digitala faksimil 
av böcker från hela Europa blir tillgängliga. På http://www.touchandturn.com kan forskare och allmänhet 
från hela världen få tillgång till äldre litterära rariteter utan att slita på originalet.  
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- Ljuset som kommer bakifrån på datorer kan uppfattas som en fördel. 
Man kan läsa i mörker när man läser på en dator. 

  
- På en dator kan man förstora texten. Detta innebär en stor fördel för 

folk med nedsatt syn. Här finns även möjligheten att göra om texten 
till tal. Detta kan vara revolutionerande för exempelvis dyslektiker. 
Läsaren har möjlighet att serveras ordförståelse, synonymer etc. om 
man läser texten på datorn. 

 
- Man kan söka på ett helt annat och bättre sätt i pdf-filer (men även i 

andra format) än i en tryckt bok.  
 

- Bild, film och/eller ljud kan infogas om man publicerar texten för 
läsning via datorn. 

Geoffrey Nunberg uttrycker fördelarna med den elektroniska texten på följande 
vis:  

Det finns ju massor av skäl till att vilja ha Proust uppkopplad. Man kan söka i texten efter 
ord och uttryck, kopiera in avsnitt i andra dokument, göra utförliga kommentarer till 
texten (elektronisk presentation gör det möjligt att framställa kritiska upplagor av en 
grundlighet och komplexitet som är omöjlig att åstadkomma i tryck). […] man kan 
transportera den på högst begränsat utrymme eller nå den överallt ifrån med en mycket 
liten apparat. Så småningom kommer valet att stå mellan att i portföljen stoppa ner en 
enkilosvolym av Swans värld eller en enkilosdator som innehåller hela På spaning efter 
den tid som flytt, för att inte nämna allt i Nouvelle Revue Francaise och Le grand 
Larousse.18

Utöver de stora möjligheter som man kan se öppnar sig i och med 
litteraturpublicering på Internet finns det självfallet även sådant som kan ses 
som nackdelar: 

 
- Datorer håller i mångt och mycket på att bli något av en standard i 

dag, men trots detta så är det stora grupper i samhället som inte har 
tillgång till dator eller Internetuppkoppling i hemmet. Dessutom 
krävs det en del kunskap och vana för att utnyttja Internet och 
datorer. Man kan här också göra en åtskillnad mellan datorer och 
datorer: en dator med platt skärm uppfattas ofta som ett mycket 

                                                 
18 Nunberg, 1998, s. 269f. 
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bättre läsverktyg än en dator med gammal skärm av stor variant, 
vilket gör att kapitalsvagare grupper med äldre datorer får nöja sig 
med ett sämre läsverktyg. Om man drar det ännu längre och uppfattar 
små handdatorer som ett ännu bättre läsverktyg, så är den grupp som 
har tillgång till sådana fortfarande liten.  

 
- Datorer kan också (oberoende typ) uppfattas som ömtåligare än en 

bok. I vissa typer av situationer kan de dessutom vara direkt 
olämpliga att använda sig av: exempelvis i badet, på stranden etc. 

 
- Tekniken och beroendet av elektricitet och en Internetuppkoppling 

som elektroniska texter ofta har gör att de kan vara sårbara. 
Strömavbrott inträffar fortfarande ibland och då görs många typer av 
elektroniska texter oläsbara. Batterier används idag endast till 
bärbara datorer och de batterier som används räcker inte längre än 
några timmar. Om läsarens Internetuppkoppling inte fungerar 
omöjliggörs också läsningen av de texter som ligger ute på nätet. 
Sådana här saker behöver ju inte läsaren av den tryckta boken vara 
orolig för.  

Hur man graderar för- och nackdelarna blir i mycket en smakfråga. Men hur 
man gör detta kommer också att vara en av de avgörande faktorerna när det 
gäller hur framtiden kommer att utvecklas för elektronisk text och elektronisk 
publicering, enligt Peter Almerud.19 För vissa grupper och i vissa sammanhang 
kommer det ena att uppfattas som ett fördelaktigare sätt att läsa på, och för 
andra grupper och i andra sammanhang är istället det andra att föredra. Till viss 
del är det säkert inte svårare än så: den elektroniska och den tryckta texten 
kommer att verka tillsammans i det litterära systemet på olika sätt: ibland som 
komplement och ibland som konkurrenter. Den tryckta boken är i alla fall inte 
ohotad herre på täppan längre på samma sätt som den varit tidigare under 
historien. 

Boken har alltså förlorat sin särställning som förmedlare av litteratur. En 
undersökning som gjordes i slutet av 1990-talet på uppdrag av det tyska 
företaget International Book Agency (IBA), visade att de elektroniska 

                                                 
19 Almerud, Peter, 2000, Nya vägar för boken. s. 34 
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medierna i Tyskland om fem år har ökat sin andel i konsumentledet till 40 
procent.20 Svedjedal ser det på följande vis:  

Efter en lång period av lugnt liv i tryckarkens rike utvidgar ordet bok åter sina gränser. 
Ordet ”bok” är inte längre entydigt: kanske måste vi i framtiden börja tala om 
”pappersbok” på samma sätt som vi talar om ”kassettböcker” eller ”e-böcker”.21  

Bokens tekniska förutsättningar 
Bland dem som hävdar den tryckta bokens överlägsenhet som en plats för 
litteratur finns det ofta en, mer eller mindre, underliggande kritik över att vi i 
och med datorn gör vår läsning teknikberoende. Den här typen av kritik tycks 
ofta vara både ogenomtänkt och obefogad. Själva skapandet av boken är också 
det självfallet beroende av tekniken. Även vid läsningen av en tryckt bok är 
man ofta beroende av teknik t.ex. genom att man behöver ha tillgång till ström 
och en lampa om man läser en tryckt bok (i alla fall en stor del av dygnet och 
året i vår del av världen).  

George P. Landow hävdar att det är först nu som vi har rört oss så långt 
bort från boken att vi för första gången på århundraden har möjligheten att se 
boken som onaturlig, som teknologi och inte som någonting gudagivet eller 
evigt:  

We find ourselves in the position, in other words, of perceiving the book as technology. I 
think it no mere coincidence that it is at precisely this period in human history that we 
have acquired crucial intellectual distance from the book as object and as cultural 
product.22  

De två mediateoretikerna Friedrich Kittler och Marshall McLuhan har drivit 
tankegångar åt samma håll: de senaste decenniernas informationsteknologiska 
utveckling har givit oss ett ökat medvetande om all kommunikations tekniska 
förutsättningar, något som gör oss uppmärksamma på tekniken även i tidigare 
epoker. McLuhan hävdade tidigt att det är ”först nya medier som gör de gamla 
synliga i deras egenskap av medier”.23

När själva ordet ”bok” förändras så förändras troligtvis också vår förståelse 
och vår syn på termer som litteratur, verk och text.24 Nunberg uttrycker det som 

                                                 
20 Almerud, 2000, s. 31 
21 Svedjedal, Johan, 2001, Den sista boken, s. 16 
22 Landow, George P., 1996, “Twenty minutes into the future”, s. 214 
23 Fischer & Götselius, 2003, s. 9  
24 Svedjedal, 2001, s. 16 
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att ”Det är frestande att svara med en lugnande ekumenik: ’Ingen fara, i 
framtiden kommer vi att ha böcker och elektroniska texter, det gamla vid sidan 
av det nya’ etc.” Den försonliga tonen är missvisande, menar han. Den 
implicerar att man kan införa ny kommunikationsteknik utan att förändra de 
befintliga kulturella formerna. Enligt Nunberg är det självklart ”att ny teknik 
kommer att få effekt på den tryckta boken och de institutioner som omger 
den”.25  

Jay David Bolter beskriver det som att den elektroniska tekniken erbjuder 
oss ett nytt slags bok och nya sätt att skriva och läsa: ”Datorn håller på att 
omstrukturera vår nuvarande skrivekonomi. Den förändrar både skrivandets 
status och sättet att producera böcker. Den förändrar författarens relation till 
texten och både författarens och textens relation till läsaren.”26 Bolter hävdar att 
det är omöjligt att säga om datorn och Internet kommer att ersätta den tryckta 
boken som bärare av litteratur. Han hävdar också att det är ovanligt att gammal 
teknologi helt ersätts av ny: det skapas istället en ny typ av samverkan mellan 
de olika teknikerna. Bolter menar istället att den viktiga frågan är om datorn 
eller om pappersboken kommer att vara det kulturella idealet för litteratur. Han 
antyder att det finns en risk att delar av samhällsvetenskapen, naturvetenskap, 
ekonomi och affärsväsende fortare går över till Internet som publiceringsform, 
men att humaniora och skönlitteratur håller kvar vid det tryckta. Risken finns 
då för en vidare marginalisering av litteraturen i vår kultur. Då skulle det inte 
längre finnas en gemensam plattform eller en gemensam form för dialog, 
menar han.27

Den digitala textens stabilitet  
Hur vet man att texten man läser på Internet är äkta? Att den text man läser är 
just den text som den utger sig för att vara? Det finns fortfarande på många håll 
en oro för texters stabilitet om de publiceras Internet. Detta kan då vara en oro 
både från författare och från läsare. Kommer min text att bevaras i sitt 
originalskick? Är det rätt text jag läser? Vad hindrar folk från att kopiera texter 
på nätet och ändra i dem? Vad är skillnaden i risker i jämförelse med texter i 
pappersböcker? Finns det någon viktig skillnad? Texter i pappersform kan ju 
faktiskt också kopieras och ändras i och läggas ut på nätet.28  
                                                 
25 Nunberg, 1998, s.267 
26 Bolter, Jay David, 1991, Writing space. The computer, hypertext and the history of writing, s. 2f.
27 Bolter, Jay David, 1996, “Ekphrasis, virtual reality, and the future of writing”, s.255f. 
28 Svedjedal, 2000a, s.192 ff. 
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När man surfar runt och läser litteratur på nätet drabbas man ofta av ett 
starkt intryck av osäkerhet. Hur etablerat och vanligt Internet än har blivit 
kommer man inte ifrån känslan av att det man läser kan vara förvanskat eller 
kanske ett plagiat. Endast när texter publiceras på sidor som skapats av stora, 
välkända företag, föreningar, stiftelser eller bibliotek kan man känna sig 
någorlunda säker. Det här gäller både amatörsidor och mer ambitiösa sidor av 
Projekt Runebergs typ. Det ska nästan till Svenska Akademien eller något 
liknande för att man ska känna sig helt trygg. 

Nunberg menar att själva möjligheten som nätet ger: att vem som helst i 
stort sätt kan skapa och publicera en webbsida som är lika professionell som 
Times Magazine, Sun Microsystems eller något annat stort företag eller 
institution, försvagar autonomin hos ett dokument. En autonomi som är 
essentiell för intrycket av information i den tryckta världen. Evaluering eller 
någonting över huvudtaget som styrker en webbsidas information saknas ofta 
helt på Internet.29 Mycket utger sig för att vara fakta – kanske inte utan att vara 
det – men i alla fall utan att på något sätt bevisa att det är fakta. 

Men textens stabilitet och tron på dess ”trygghet” kan mycket väl vara en 
historisk parentes. Innan tryckkonsten existerade den inte alls på samma sätt, 
och i och med den elektroniska textens revolution - som vi är mitt uppe i - 
kommer den inte att se likadan ut som tidigare. På samma sätt som det fanns 
sätt att evaluera en text innan Gutenberg så kommer det att finnas sätt att göra 
det post-Gutenberg. Möjligheterna och reglerna för detta kommer kanske inte 
att vara så enkla och tydliga som de var innan Internet, men på ett eller annat 
sätt kommer de nog att skapas.  

Det finns paralleller mellan de förändringar som skedde med textens 
stabilitet vid övergången från handskrift till tryckkonst och det som sker i och 
med övergången till elektronisk text. Med Jay David Bolters ord:  

It was the fixity of the printed text that encouraged exacting textual criticism in 
humanistic scholarship and the drive for greater mathematical precision and descriptive 
accuracy in the sciences. Now, however, the computer is calling into question the idea of 
fixity: in place of the stable printed text, the computer offers us a fluid and interactive 
text.30  

                                                 
29 Nunberg, Geoffrey, 1996, “Farewell to the information age”, s. 127 
30 Bolter, Jay David, 1992, “Literature in the Electronic Writing Space”, s. 22 
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Enligt Bolter så verkar datorn skapa de omvända kvalitéer och egenskaper som 
tryckkonsten skapade.31

Enligt Landow har text, i och med att den blev digital, förändrats genom att 
den inte längre är fysisk. Alla tidigare former av skrivande har handlat om 
någon form av fysisk markering på en fysisk yta medan den digitala texten 
handlar om en form av koder. Alla fundamentala egenskaper hos den digitala 
texten har att göra med detta: numer läser man aldrig texten direkt som den är, 
utan istället en virtuell version på en skärm. Detta skapar enligt Landow en text 
som är ”virtual, fluid, adaptable, open, capable of being processed, capable of 
being infinitely duplicated, capable of being moved about rapidly, capable, 
finally of being networkable – of being joined with other texts.”32

Roger Chartier och Pierre Bourdieu hävdade att  ”A book changes because 
it does not change while the world changes around it”.33 I en värld av 
”flytande” elektroniska texter som ständigt kan förändras, där författaren av en 
text som finns på en webbsida kanske hela tiden har möjligheten att gå in och 
revidera och ändra åsikter och uttryck allt efter det att världen förändras, kan 
istället motsatsen gälla: en elektronisk text förändras inte på grund av att den 
hela tiden förändrar sig och ”anpassar” sig till världen runt omkring den som 
hela tiden förändras. Många texter kommer säkerligen i perioder, mer eller 
mindre successivt eller kontinuerligt, förändras så att det snabba historiska 
perspektivet på texten kommer att försvinna. Man kan ändra och skriva om det 
som är passé, överspelat eller det som exempelvis starkt var speglat av rådande 
tidsanda. 

Konsekrationsprocessen för litteraturen på Internet34

Alla kan publicera sig på Internet. Erik Peurell säger att i stort sett kan vem 
som helst publicera vad som helst på Internet.35 De som inte har möjlighet att 
komma ut på ett vanligt förlag kan alltid publicera sina texter på nätet. Oavsett 
om det nu beror på att texterna är för dåliga, för okommersiella eller p.g.a. 
något annat. Svedjedal ser det på detta vis: 

                                                 
31 Bolter, 1992, s. 22 
32 Landow, 1996, s. 218 
33 Citerad av Bazin, Patrick, 1996, “Toward metareading”, s. 160 
34 Konsekration betyder invigning eller helgande särsk. av brödet och vinet vid nattvarden, källa: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229032&i_word=konsekration     
35 Peurell, Erik, 2001, “Presentation and Representation. A study of Swedish literary classics published 
on the Web”, s.1 
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Att publicera sig på Internet motsvarar en publicering på eget förlag. Nätet är en 
högteknologisk version av gammal författarstrategi – på bokmarknaden utges 
uppskattningsvis minst en tiondel av svenska författares romaner och dikter på egna 
förlag. Av tradition är självpubliceringen ett sätt att undslippa de litteraturens 
”mellanhänder” som har uppträtt under de senaste seklerna: förläggare, förlagsredaktörer 
och litterära agenter. 36

Internet kan alltså vara en (gen)väg undan bokförlagens traditionella uppgifter 
(att välja, vidareförädla, värdeladda, tillverka, distribuera och sälja).   

I motsats till mekaniska föregångare som tryckpressen, skrivmaskinen eller 
telegrafen är datorn inte begränsad till en enstaka roll i produktionen eller 
distributionen. Tekniken tenderar att radera ut skillnader mellan skapandets, 
reproduktionens och distributionens separata processer som karaktäriserar 
trycksakernas klassiska industriella mönster, inte bara därför att den 
elektroniska teknik som används är densamma på alla nivåer, utan för att 
processerna kan kontrolleras på varje punkt.37

Många hävdar att en värdeladdning eller en så kallad grindvakt idag faller 
bort när texter publiceras på nätet, utan att exempelvis bokförlag är inblandade. 
Texten har inte konsekrerats av någon litterär auktoritet. Enligt Svedjedal är en 
av bokförlagens viktigaste uppgifter att just välja, vidareförädla och värdeladda 
det litterära verket. De andra traditionella viktiga uppgifterna för bokförlagen 
är då tillverkningen, distributionen och försäljningen.38 En intressant fråga är då 
om alla delmoment förutom själva värdeladdningen försvinner, är ändå bara 
värdeladdningen så viktig att den enskilt kan motivera förlagen?  

Idag saknas det helt enkelt prestige att ge ut sina texter på nätet, när alla 
kan publicera sig där. Enligt Peurell är det för en ny eller ung författare i 
många fall livsavgörande att erhålla något typ av bevis på att ens litteratur är av 
god kvalité. Sådana ställen eller institutioner är i stort sett frånvarande inom 
den svenska Internetvärlden, menar han.39 Almerud menar också att de 
instrument för konsekration som finns i den traditionella litterära offentligheten 
i stort sätt saknas i den digitala litterära offentligheten, och att detta är en av 
orsakerna till att erkända författare och i viss mån kvalitetslitteratur saknas på 
webben idag.40  

                                                 
36 Svedjedal, Johan, 1997, ”Det skönlitterära nätet. Internet och svensk skönlitteratur.”, s. 31 
37 Nunberg, 1998, s. 275 
38 Svedjedal, 1997b, s. 32 
39 Peurell, Erik, 2000, Users and producers on line. Producing, marketing and reading Swedish literature 
using digital technology, s. 12 & s. 32 f. 
40 Almerud, 2000, s. 48 
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Umberto Eco menar att hela vår kulturhistoria i stort sett har handlat om 
utvecklandet av filter (filtren kan här uppfattas som en variant på grindvakten). 
Kulturen överför minnen men bara de minnen som den har filtrerat. Eco menar 
att filter kan vara både bra eller dåliga, men att det är de kulturella filtren som 
gjort att vi kan påverka varandra socialt. Det fundamentala problemet med 
Internet, enligt Eco, är just dess problem med att filtrera information. På 
webben måste var och en till viss del helt själv filtrera sin information, och 
filtreringen sker osystematiskt. Risken med detta, enligt Eco, är att alla sitter 
med sina egna system av filter och i slutändan så kan vi vara en civilisation 
med fem miljarder olika, konkurrerande, encyklopedier.41 Med Ecos 
resonemang är förläggare och bokförlag också ett sorts filter, och problemet 
med litteratur publicerad på nätet är då att den filtrering (eller orientering) som 
utgörs av kritik till stora delar inte existerar.42

Förlagets namn allena är också en stor del av den litterära 
konsekrationsprocessen. Möjligheten till uppmärksamhet, recensioner och i 
slutändan status kan vara starkt beroende av vilket förlag boken kommer ut på. 
Enligt Svedjedal så anländer en bok egentligen bara med två ”trademarks”: 
författarnamnet och förlagsnamnet.43  

Recensenterna är en annan mycket viktig litterär grindvakt: både genom att 
de väljer vilka böcker de ska recensera och förstås beroende på vilka åsikter de 
har om boken. Recensenter har ofta en mer eller mindre stor möjlighet (delvis 
beroende på vilket kulturellt kapital de besitter) att addera eller ta bort litterär 
status från ett verk. Recensioner är inte bara viktiga litterära grindvakter p.g.a. 
sin direkta relation till läsarna utan också genom att boklådor och bibliotek ofta 
baserar sina urval och inköp på recensioner.44

En intressant fråga här kan vara om det alltid är en fördel med en kulturell 
grindvakt. Skapar alltid grindvakten kvalité och höjer ribban för vad som ges 
ut eller kan han eller hon göra att de flesta författare, med Svedjedals ord, ”klär 
sig i samma kläder för att få komma in”?45 Finns det en möjlighet för 
Internetlitteraturen, som saknar grindvakt, att skapa sig ett värde som 
traditionell litteratur saknar? Om man här drar paralleller till musikindustrin är 
det där tydligt att de musiker som publicerar sig själva och går förbi de stora 
skivbolagen har skapat sig ett eget värdesystem. Ofta uppfattas de inneha ett 

                                                 
41 Eco, Umberto, 2002, “Authors and authority”, s. 2 
42 Eco, 2002, s. 6 
43 Svedjedal, 2000, s. 110 f. 
44 Svedjedal, 2000, s. 122 
45 Svedjedal, 2000, s. 102 f. 
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större kulturellt kapital genom att de är oberoende och inte anpassar sig till de 
stora skivbolagens, ofta mycket kommersiella, krav.  

Skulle då inte egen publicering och/eller Internetpublicering kunna skapa 
en värdeladdning i sig, precis som när det gäller popmusik? Om förlagen mer 
och mer kommersialiseras så skulle den litteratur som inte passar in, den 
litteratur som inte skapas av rent kommersiella skäl, få en plats på exempelvis 
nätet och just därigenom att den inte skapas av profit – författaren skapar inte 
ens för att få ersättning! – kunna tilldelas värdeladdning och kulturell status? 
Även om inte förlagen kommersialiseras så borde värdeladdningen kunna 
skapas genom att de som inte bryr sig om förlagens kulturella feghet eller den 
godkända smaken skulle kunna skapa sin egen? Att vara sin egen och fri och 
inte en del av etablissemanget kan kanske vara ett värde i sig? Även i de fina 
kretsarna?  

Svedjedal ser tecken på att vi kan komma att gå en sådan framtid till 
mötes. Om vi skulle råka ut för en förlagskris av den typen som drabbade 
bokbranschen i början av sjuttiotalet, är det troligt att många författare skulle 
söka sig till Internet som publiceringsform. ”Antagligen är det kortare dit än vi 
anar; mycket tyder på att de stora bokförlagen står inför en ny lönsamhetskris, 
orsakad av lågkonjunkturens eftervärkningar och kortsiktigt marknadstänkande 
i bokbranschen.”, skrev Svedjedal 1997.46 Mycket har hänt sedan dess och 
bokförlagen är väl inte direkt i någon kris 2004 efter exempelvis de positiva 
effekterna som den sänkta bokmomsen har skapat. Men vid nästa 
lågkonjunktur står de antagligen där i startgroparna. Och precis som Svedjedal 
skriver så är publiceringsmöjligheterna obegränsade: 

Om förlagen får ekonomiska problem går det ut över debutantutgivningen. Och då 
använder de unga författarna de kanaler som finns. [...] Fraserna finns ju redan färdiga: 
”vi är ett alternativ till förlagskapitalismen. … en ny tid kräver nya distributionsformer … 
vi dömer ut smakdomarna … poesin finns vid dina fingertoppar…”47  

Enligt Pierre Bourdieu finns det en motsättning mellan kulturellt och 
ekonomiskt kapital. Bourdieu ser en analogi mellan den litteratur som säljer i 
lite mindre upplagor och den litteratur som anses vara avancerad eller 
avantgarde. Och det här gäller både för förlag och för författare. En 
bokförläggare kan ofta tappa i kulturellt kapital om de ger ut en författare som 
säljer för bra och ger dem ökat ekonomiskt kapital. Om man drar Bourdieu till 
                                                 
46 Svedjedal, 1997b, s. 37 
47 Svedjedal, 1997b, s. 37 
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sin spets, borde det alltså till viss del kunna vara bra för det kulturella kapitalet 
att publicera litteratur som tillhandahålls gratis (exempelvis då via Internet) 
och som inte ger skaparna något ökat ekonomiskt kapital.48  

Man kan ju annars uppfatta det som att all bra litteratur och alla bra 
författare sugs upp av förlagen, vilket säkert i mångt och mycket är sant. 
Därför kan man tycka att det inte skulle finnas några kvar som skulle vilja 
publicera sig på nätet. Vad skulle få en författare som får ett anbud från ett 
förlag att tacka nej och hellre publicera sig själv på nätet? Om man hävdar 
denna åsikt menar man dock implicit att alla de texter som ratas av förlagen 
helt saknar värde och inte är värda att läsas. 
 
”Vad driver författaren till skrivbordet? Ära och pengar? Naturligtvis! 
Författeri är ett yrke bland andra.”49, skriver Olof Lagercrantz i Konsten att 
läsa och skriva.  Många författare skriver säkert av en anledning som skulle 
kunna definieras som ära. När det gäller pengar är situationen lite annorlunda. 
Hur många kan egentligen försörja sig på sitt skrivande? Författare som sedan 
blir rika på sitt skrivande är en mycket liten grupp. Om man är ute efter pengar 
är nog författande ett av de mindre lämpade yrkena. Så någon typ av, om inte 
ära, så i alla fall lyckoaspekt borde ofta kunna finnas med i bilden. Skrivs gör 
det i alla fall – folk är t.o.m. beredda att betala för att få göra det. På 
nättidningen Sourze50 kostar det exempelvis hundra kronor att publicera sig.  

De flesta tycker nog ändå att författarna på något vis borde få betalt för sitt 
arbete. Hur ska detta lösas för texter som publiceras på nätet? Det blir 
självfallet mycket billigare att publicera sina texter på nätet än att trycka dem, 
vilket skulle kunna göra att priset på elektroniska texter kan hållas lägre än 
priserna för tryckta texter. Man kanske får betala en tia eller två för att få 
tillgång till en författares hemsida, en pdf-fil. eller en CD-skiva? Om 
författaren ändå trycker upp sina böcker kan de kanske säljas utan 
mellanhänder direkt via författarens hemsida? Hur som helst så tycks 
situationen bädda för alternativa försäljningssätt och distributionsvägar för 
litteratur.  

Roberto Casati menar att det i längden dock kan bli frågan om ett val 
mellan Stephen King och gratislitteratur från en mindre känd författare, och att 
det då inte alls är säkert att en stor författare som Stephen King vinner:  

                                                 
48 Svedjedal, 2000, s. 110 
49 Lagercrantz, Olof, 1996, Konsten att läsa och skriva, s.77 
50 http://www.sourze.se/  
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The choice between two and a half dollars for the super-famous Stephen King and zero 
dollars for a beginning author (who might have been drawn attention to by an aficionado, 
maybe in a small, but  - thanks to a links page – accessible market niche), repeated 
millions of times in one day, simply becomes a choice between two and a half dollars and 
zero dollars. Free is free, especially if what I receive is a screen page and not a volume 
endowed with weight.51

1997 hävdade Svedjedal någonting annat och säger att datorn inte har 
möjlighet att konkurrera med den tryckta boken trots att den är gratis. 52 Det är 
nog faktiskt istället så att konkurrensen redan är här. Någonting som är så 
lättillgängligt som det som publiceras på Internet, och som dessutom är gratis, 
är någonting som självfallet är väldigt enkelt både att prova på och därefter 
använda sig av.   

Gammal copyright och ny teknik 
Litteraturvärlden tillsammans med film- och musikbranschen står idag inför 
liknande problem när det gäller Internet. Frågan är om kan man säga nej till ett 
fördelaktigare sätt att sprida kultur på bara för att det inte är lika lätt att tjäna 
pengar på det? Musik- och även litteraturbranschen motsätter sig på sätt och 
vis Internets själva idé. De håller krampaktigt kvar vid ett gammalt invant 
media när det på många sätt är en riktig omväg. Man skulle ju egentligen 
kunna få tag på texterna eller musiken i det närmaste direkt var man än 
befinner sig, utan någon egentlig kostnad för distribution och spridande 
(kostnaderna för skapandet är väl dock desamma som tidigare). Branscherna 
förnekar i mycket det otroliga i att man kan kopiera och sprida konsten och 
informationen gratis på ett väldigt enkelt vis. I Internets värld är ju en miljon 
kopior av ett musikstycke eller en text lika billigt att framställa som ett 
exemplar. 

Marknaden och vissa konstnärers problem med den enkelhet att sprida 
information som Internet skapar har främst uppmärksammats när det gäller 
musik, och det är väl också där som effekterna hittills varit störst. 
Fildelningsprogrammen från Napster till dagens Soulseek, DirectConnect och 
Kazaa har skakat musikbranschen i grunden och industrin är nu på sina håll 
tvungna att mer eller mindre helt omformera sin kommersialism. Att detta 
skulle vara något som är förbehållet musikbranschen skulle vara konstigt (även 

                                                 
51 Casati, Roberto, 2001, ”What the web tells us about the real nature of the book, s. 26 f. 
52 Svedjedal, 1997a, 10 f. 
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om det kanske är de som även i det långa loppet kommer att drabbas hårdast). 
Film- och dataspelsbranschen är också hårt påverkade av Internets möjligheter. 
Bokbranschen har man dock inte pratat mycket om. Men om e-boken, och även 
tal- och kassettboken, blir populärare kommer det inte dröja länge innan även 
den kommer att drabbas. Detta kan man eventuellt se som något som kan göra 
att bokbranschen tvekar inför att mer och mer sälja exempelvis e-böcker. Men 
om efterfrågan finns är det tveksamt om branschen vågar stå över det 
marknaden efterfrågar.  

Poängen är dock den att Internets stora möjligheter och fördelar ställer till 
stora problem för branscher som är anpassade för en värld utan Internet. Man 
skulle dock kunna se att en bransch som är förmedlare av texter inte är riktigt 
lika sårbara för t.ex. fildelningsprogram på grund av den möjlighet som ändå 
finns att manipulera med texter. Ett musikstycke eller en film är självfallet 
svårare att medvetet eller omedvetet förfalska eller förvanska. Vid nedladdning 
av en text från ett fildelningsprogram kommer misstanken eller oron över att 
texten inte är komplett eller riktig att kunna infinna sig på ett sätt som inte 
existerar för film och musik. Detta gör nog att det många gånger inte kommer 
att uppfattas som lika attraktivt med fildelningsprogram för texter som för 
musik och film.   

 
Copyrightfrågorna över lag känns för många osäkra när det gäller 
Internetpublicering. Betalningen för läsandet av texterna och författarens 
ersättning kan vara svår att hantera. Casati drar långtgående konsekvenser för 
den traditionella upphovsrätten i fall den elektroniska texten ökar i popularitet. 
Han menar att i den elektroniska världen (på Internet) har det som är gratis helt 
enkelt inga konkurrenter: ”Contents must be free if they are not to disappear”. 
Följaktligen kommer alltså de texter som kostar pengar att försvinna och i och 
med det förläggare, agenter och författare som lever på royalties. Författare 
som livnär sig på sin royalty är dock ett modernt fenomen och det finns enligt 
Casati ingen anledning att tro att det är något som kommer att leva kvar för 
evigt. Copyright kommer att leva kvar ”in a ’lighter’ version”: i framtiden 
kommer en författare att vara glad att någon läser hans texter gratis och 
copyrightlagarnas främsta uppgift kommer att vara att hindra att ”someone else 
is profiting from it on the author´s back”53 Popmusikern och 
populärkulturteoretikern Momus uttrycker det på följande vis:  

                                                 
53 Casati, 2001, s. 27 f. 

 25



In regards to Copyright we have come to the end of the modernist period. We're in this 
age where everything is suddenly common again. We got things like Napster [...]. We're 
going back to the age of Shakespeare where there's this chaotic jam of messages in the 
electronic biosphere and its impossible to police.54  

Den upphovsrättsbefriade55 litteraturen på nätet 
De stora textarkiven Project Gutenberg och Projekt Runeberg visar på vilka 
möjligheter som litteraturpublicering på Internet ger när inte copyrightfrågorna 
är ett problem. Amerikanska Project Gutenberg, som startade sin verksamhet 
redan 1971, är Internes äldsta producent av fria elektroniska texter. För 
närvarande innehåller projektet mer än 10 000 elektroniska böcker. Projekt 
Runeberg, som kan ses som en svensk eller nordisk variant av Project 
Gutenberg, har sedan 1992 skapat och spridit elektroniska utgåvor av äldre 
nordisk litteratur. I april 2004 innehöll projektet ungefär 180.000 sidor i digital 
faksimil. Bägge projekten är skapade på ideell basis.56  

Om det får sjunka in i det allmänna medvetandet, och om det 
marknadsförs, att många stora klassiska litterära verk där upphovsrätten slutat 
verka (alltså de texter vars författare dog för mer än 70 år sedan), finns 
tillgängliga för alla gratis på nätet borde det kunna skapa stora möjligheter och 
förändringar. Man kan fråga säga varför det hittills inte fått en större 
genomslagskraft?  

En av anledningarna till att detta idag inte röner så mycket uppmärksamhet 
och uppskattning som man kan förvänta sig är nog att kvalitén är väldigt 
varierande. Om man inte kan lita på att de texter som publiceras är de rätta 
kommer helt enkelt inte folk att vilja läsa dem, använda dem eller kunna 
referera till dem. Till viss del är det också svårare än man kan tro att föra över 
texter från pappersböcker till Internet. Risken för brister och misstag är många. 
Peurell har i Users and producers on line gjort en checklista för vad ett 
textarkiv av Runebergs och Gutenbergs typ bör innehålla för att det ska erhålla 
trovärdighet och trygghet. Editionen som används som kopia för den 
elektroniska varianten bör alltid vara specificerad och anges. Det kan också 

                                                 
54 Citerad i Jarrell, Robert & Sun, Jackie, 2001, ”Famous for fifteen people: an interview with Momus”  
55 Det är svårt att hitta något bra namn för den här litteraturen som visar att det här är litteratur som inte 
lyder under copyrightlagarna. Termen upphovsrättsbefriad är ett namn som kan ge sken av att 
upphovsrättsbelagda texter är något typ av naturtillstånd. För de texter som tidigare har lydit under 
copyrightlagar men med tiden undkommit dessa känns termen upphovsrättsbefriad ändå okej. Ännu 
svårare att hitta ett bra svenskt namn infinner sig när det gäller texter som över huvud taget aldrig har 
fallit under copyrightlagstiftningen.  
56 http://www.gutenberg.net/ , http://www.lysator.liu.se/runeberg/  
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vara av stort värde att motivera varför man har använt en viss utgåva istället för 
någon annan. Det ultimata är att publicera de olika (om det existerar) 
utgåvorna parallellt. Man bör i alla fall informera om att det finns flera olika 
utgåvor. Utgåvorna bör självfallet korrekturläsas ordentligt – både om texterna 
har skannats in eller om de manuellt har skrivits in. De måste även jämföras 
noggrant med originaltexten då det även vid skanning lätt kan uppstå fel. I 
detta läge bör man även informera läsarna om hur texten har digitaliserats, och 
även berätta om textens historia: när den publicerades på nätet första gången, 
när den korrekturlästes etc. Information bör också alltid ges om vem som är 
ansvarig, både för webbsidan och för den aktuella texten. Information om hur 
dessa kan kontaktas bör också finnas.57

I mitten av januari 2004 så presenteras en nyhet som mycket starkt har att 
göra med denna diskussion: Svenska Akademien offentliggör planerna för en 
litterär databas, som i nuläget går under namnet Litteraturbanken. Databasen 
ska behandla det svenska litteraturarvet och vara nätbaserad, gratis och sökbar, 
och det är tänkt att den ska innehålla all betydelsefull litteratur på svenska från 
medeltiden och framåt.58  

Ett sådant här projekt skulle kunna vara lösningen på många av de problem 
som exempelvis Projekt Runeberg har när det gäller trovärdighet, tillförlitlighet 
och uppgifter angående texternas utgåvor och upplagor. Detta skulle alltså i 
bästa fall vara ett botemedel mot att det sprids felaktiga upplagor av svensk 
klassisk litteratur på nätet. Peurell efterlyste redan i sin genomgång av 
textkvalitén på Projekt Runeberg, i Human IT 2/2001, att en institution med 
trovärdighet startade en egen webbsida, antingen innehållandes egna 
elektroniska utgåvor av klassiska texter eller länkar till texter som är 
kontrollerade och användbara.59

Enligt Horace Engdahl handlar projektet inte bara om att skapa ett Projekt 
Runeberg med kontrollerade utgåvor och vetenskaplig trovärdighet, utan 
Svenska Akademiens projekt siktar högre än så: det är nämligen tänkt att 
Litteraturbanken även ska innehålla samtida verk. Horace Engdahl menar att 
det borde finnas öppningar för detta trots förlags och författares tveksamheter: 
”De flesta litterära verk förlorar sitt kommersiella intresse för förlagen när den 
första utgåvan gått ut. Efter rean säljs verket ofta tillbaka till författaren eller 

                                                 
57 Peurell, 2000, s. 64 f. 
58 Bengtsson, Anna, “Svenska litteraturarvet får nätbaserad databas”, Svenska Dagbladet Kultur, 2004-
01-22 
59 Peurell, 2001, s. 18 
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mals ner.”, menar han. Projektet ska till en början finansieras av Riksbankens 
jubileumsfond som tilldelat projektet tre miljoner kronor över två år. Men om 
finansieringen blir löst så räknar Akademien med att det ska ta 10-20 år innan 
litteraturbasen är fullt utbyggd. Om den ska innehålla ny litteratur så blir den 
förhoppningsvis aldrig klar!60

Finansiering är annars det stora frågetecknet när det gäller ett projekt som 
detta: förlag och bransch har varit tveksamma då de kommersiella 
möjligheterna har uppfattats som små. Men om ett projekt som detta kan 
bekostas med några miljoner från ett rikt företag eller organisation ter sig 
plötsligt situationen annorlunda. Några miljoner för att göra Sveriges hela 
litteraturarv tillgängligt för alla via nätet (och samtidigt skydda svensk 
litteratur från att spridas runt på nätet i felaktiga och bristfälliga versioner) kan 
nog svårligen uppfattas som speciellt dyrt, med tanke på vad man får för 
pengarna och vilka möjligheter ett sådant här projekt ger. Engdahl säger också 
att texterna inom projektet ska läggas upp i två upplagor där en ska vara för 
forskare med sökbart innehåll.61 Om detta kommer att göras på ett liknande sätt 
som exempelvis Vitterhetsakademin har gjort vid Internetpubliceringen av 
Almqvists samlade verk, så förstår man att detta inte kommer att bli något litet 
projekt och att detta kommer att vara ett ovärderligt hjälpmedel inte bara för 
forskare, utan även för studenter på de flesta nivåer: från grundskolan till högre 
akademisk nivå. Om man någon gång har arbetat på ett folkbibliotek kanske 
man har sett hur svårt det kan vara för studenter att få tag i ett exemplar av de 
stora klassikerna. Även ett stort bibliotek kan ha svårt att handha mer än en 
handfull exemplar av litteraturhistoriens största klassiker. Om nu dessa 
kommer att finnas tillgängliga på nätet, i granskad och kontrollerad form 
kommer det att kunna hjälpa studenter mycket.  

Finns det bara pengar så är det mesta möjligt. Ännu intressantare är att det 
inte verkar behöva handla om några gigantiska summor. Internetpublicering 
borde i längden bli oerhört mycket billigare än vanlig bokpublicering: arbetet 
behöver bara göras en gång, kostnader för tryckning och bokhantering existerar 
inte osv. Troligtvis så kommer ju också teknikerna för detta att utvecklas och 
göra skapandet av en litteraturdatabas, av den typ som Svenska Akademien 
planerar, både enklare och billigare i framtiden – om det så gäller tekniken för 
skapandet av webbsidor, databaser eller tekniken för skanning. Att det om 
några decennier finns välfungerande databaser för stora delar av 
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litteraturhistorien, på de flesta stora språk – i alla fall för sådan litteratur där 
upphovsrätten har gått ut – känns för närvarande inte som någon utopi utan mer 
som ett hett tips.  

Redan 1992 uttalade hypertextteoretikern Theodor Holm Nelson sin 20/20 
vision för år 2020: ”Think of everyone at screens: a billion screens around the 
planet. And each person at a screen will be able to extract from a great 
common pool any fragment of whatever is published, with automatic royalty”.62 
Nelson infogade royalties här och ansåg det viktigt, men annars kan man 
faktiskt i stort se en analogi mellan hans vision och Litteraturbankens planer - 
om det nu stämmer att arbetet med Svenska Akademiens databas kommer ta en 
15-20 år. 

Viktigt att ha i tankarna vid en sådan här diskussion kan vara vad t.ex. 
Espen Aarseth har sagt: att inga försök att sprida gratis texter via nätet (som 
Projekt Runeberg och Project Gutenberg gör) är teknologiskt motiverade utan 
ideologiskt. De är skapelser av idealister och inte av teknik. Utan sådana skulle 
sådant som Projekt Runeberg eller Litteraturbanken och den klassiska 
litteraturen aldrig samsas på samma sätt på nätet med kommersiella chattsidor 
och dataspel.63

Den ökade mängden text  
En gång i tiden, i och med TVs segertåg, trodde många att TVn och dess 
visuella styrka skulle ta över stora delar av boken och ordets makt över 
samhället. Det hävdas, och har hävdats, att vi mer och mer går mot en kultur 
som domineras av bilder – vilket bl.a. McLuhan hävdade.64 Umberto Eco 
hävdar i The Future of the Book att datorn och Internet istället är textens 
revansch och inte alls en vidareutveckling av TVn och dess visuella styrka. 
Internet är framförallt och mestadels en bärare av text.65

Utgivningen av böcker (pappersböcker) ökar ändå i en rasande fart. Att det 
produceras och skapas för många böcker har hävdats länge, troligen ända sedan 
de överhuvudtaget började tryckas. Under senare delen av sextonhundratalet 
fanns det en stor oro över antalet tryckta böckers ökade mängd. Filosofen och 
bibliotekarien Gottfried Leibniz uttryckte 1680 sin förargelse över den 
ohyggliga massa böcker som bara växte och växte och som mycket väl skulle 
                                                 
62 Nelson, Theodor Holm, 1992, ”Opening Hypertext: A Memoir”, s. 44 
63 Aarseth, Espen, 1997, Cybertext, s. 168 
64 Eco, Umberto, 1996, “Afterword”, s. 296 f. 
65 Eco, Umberto, 1996, “Afterword”, s. 297 
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kunna bli oövervinnerlig.66 Man kan bara ana vad han skulle tycka om dagens 
bokflod. 

I Sverige kom det vid förra sekelskiftet ut cirka 1600 böcker om året och 
knappt ett sekel senare var siffran omkring 13000. Underlaget för varje bok har 
sjunkit från ungefär 3200 till cirka 775 potentiella läsare. I USA har underlaget 
per titel sjunkit än mer dramatiskt – från runt 12000 till 500 från 1900 till 1994. 
Johan Svedjedal hävdar exempelvis att det inte främst är digitaliseringen utan 
böckerna som, genom överproduktion, hotar sig själva.67 Man kan här undra 
vad som egentligen får folk att ha den uppfattningen? Kan det vara fel att 
någon vill ta sig tid att skriva en bok? En bok kan ju vara bra, avgörande och 
viktig även om den bara läses av ett fåtal människor. Att en bok – som kanske 
inte alltid är bra – i alla fall efterfrågas av fler och mindre grupper medger dock 
Svedjedal angående lanseringen av brittiska bokförlaget Penwizard68. 
Penwizards affärsidé är att skapa personligt formade barnböcker där man 
exempelvis kan välja att ha en huvudrollsinnehavare som i ålder, kön och 
intressen liknar en själv eller ens barn. Datoriseringen har gjort det billigare att 
trycka böcker vilket gör att fler titlar kommer ut. Varje titel klarar sig med en 
allt mindre publik, samtidigt som fler grupper vill ha en litteratur som är riktad 
just till dem.69

Bibliotek, läsare och förlag bågnar dock många gånger, under trycket av 
den oöverskådliga massa som antalet nya böcker utgör.70 Det finns inte plats att 
ta tillvara och ta hand om dem och det finns inte tid att sprida dem, sortera dem 
och att exempelvis klassificera dem. Rent praktiskt skulle mycket av detta nog 
kunna lösas genom att böcker sparas elektroniskt och görs tillgängliga via 
Internet. Om detta görs likt Projekt Runeberg eller så som Svenska 
Akademiens Litteraturbank är planerad skulle det kunna vara en utmärkt hjälp 
för trångbodda bibliotek. De skulle då kanske kunna minska antalet exemplar 
av många titlar, oftare hänvisa till nätet och kanske istället få plats för annan 
verksamhet och annan litteratur som kanske inte har något alternativ på 
Internet. Även bokförlag har idag problem att lagra och tillhandahålla många 
litterära klassiker. Från och med i år slopar också Statens Kulturråd sitt 
lagerstöd för klassiker som tidigare utdelats till många förlag, vilket flera tror 

                                                 
66 Mcluhan, Marshall, 1969, Gutenberggalaxen, s.328 f. 
67 Svedjedal, 2001, s.31 f. 
68 http://www.penwizard.co.uk     
69 Svedjedal, Johan, ”…och datoriserad trollkarl skräddarsyr läsning”, DN, Kultur 2004-04-01 
70 Svedjedal, 2001, s.33 ff. 
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kommer att göra att många klassiska titlar inte längre kommer att finnas 
tillgängliga.71

Rent intellektuellt så kan man, bakom uttalanden om att det publiceras för 
mycket böcker, skönja en närmast uråldrig eller i alla fall renässans eller 
upplysningsromantisk syn på kunskap, och hur den skapas och tas om hand. 
Den oöverskådliga bokmassan tycks skapa en ångest över situationen att det 
självklart inte går att ta tillvara på all kunskap som sprids. Det kanske inte ens 
går att hålla reda på vilka titlar som kommer ut, och då kanske inte ens inom 
ens eget specialområde. Att antalet böcker drastiskt ökar kan istället tyda på att 
själva den intellektuella världen håller på att omformas. Det kanske inte längre 
är möjligt att få stor genomslagskraft på en stor publik med sina böcker, och 
det kanske inte heller längre är viktigt eller ett eftersträvansvärt mål? 
Tillsammans med Internets fragmenterade värld kan detta tyda på att 
framtidens intellektuella klimat – vare sig vi vill det eller ej – kommer att vara 
inriktat på att påverka och tala med mindre, men istället med fler olika grupper.  

Den franska filosofen Jean-Francois Lyotard tyckte sig i boken The 
postmodern condition från 1979 se de stora berättelsernas död: ”The grand 
narrative has lost its credibility, regardless of what mode of unification it uses, 
regardless of whether it is a speculative narrative or a narrative of 
emancipation”.72 Med ”de stora berättelserna” avses de religiösa, metafysiska 
och ideologiska system som kan förklara tillvaron i sin helhet. De stora 
berättelserna är på väg att ersättas av de fragmentariska, subjektiva och 
provisoriska sanningarna. Den metaberättelse som enar de privata projekten till 
en universell rörelseriktning saknas.73 Om samhällets och vetenskapens stora 
berättelser har dött kan ”de stora” litterära verken och den litterära kanons död 
bara ses som en naturlig följd därefter. 

På sextiotalet sa konstnären Andy Warhol att i framtiden så kommer alla 
att vara kända i femton minuter. För några år sedan hävdade popmusikern 
Momus att numera, eller inom en snar framtid, så kommer alla istället att vara 
kända för femton personer.  

when you will think about Warhol's statement "Everyone will be famous for fifteen 
minutes" - he's projecting from the 60s into what he imagines the future is going to be like 
- that it's going to be more like this monopoly culture, there's only going to be a few 
networks, only a few record labels - the people who have fame are going to be powerful, 

                                                 
71 Schmidt, Lars, 2004, ”Kulturrådet slopar klassikerstödet” 
72 Lyotard, Jean-Francois, 1984, The postmodern condition, s. 37 
73 Nordin, Svante, 1995, Filosofins historia s. 535 f. 
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elite, entertainment's gate keepers. In fact, the future didn't turn out to be that at all, it 
turned out to be a distributed fame which the Internet gives people - where you can be 
famous for fifteen people, where you will have small groups of people everywhere in the 
world who'd know who you were and rate you, and then those people might be famous 
for fifteen other people.74

Överblickbarheten är nog i mångt och mycket något som hör till historien. 
Läsandet i framtiden kanske inte i lika stor grad kommer att föras fram och ut 
via etablerade kanaler? Läsandet och litteraturen kanske mer och mer kommer 
att bli en typ av tal, diskussion och underjordisk verksamhet som kommer att 
spridas från individ till individ, eller från grupp till grupp? Lars Furuland 
skiljer i den litterära processen mellan det privata och det offentliga.75 
Internetlitteraturen kan delvis ha brutit upp den distinktionen. På Internet 
existerar mycket kultur bara på ett plan som man till stor del kan kalla privat: 
när det gäller hela ledet från produktion till distribution. Mycket är litteratur för 
små offentligheter (man är inte längre känd i femton minuter utan för femton 
personer), och en mer privat till privat läsning kan uppstå. Internetlitteraturen 
borde i många fall kunna gå rakt igenom alla distributionskanaler. Det kommer 
att skapas litteratur som aldrig förmedlas, och som kanske inte heller är skapad 
för att så göras. Jacques Derrida antyder tankar åt det hållet i sin bok Mal 
d’archive angående effekterna av ”electronic mail” (som hos Derrida enligt 
Nunberg även inkluderar Internetkommunikation i vidare mening): 
”…Electronic mail is now even more than the fax in the process of 
transforming all the public and private space of humanity, and first of all the 
limit between the private, the secret (whether private or public) and the public 
of phenomenal.”76

Nya typer av läskulturer 
Många människor, och speciellt många unga människor som är uppväxta med 
Internet, använder sig mer och mer av bara Internet och datorn: vid 
informationssökning, för dataspel, musik, film, kommunikation och läsning. 
Vad innebär det för den tryckta boken? När många idag söker information så 
görs det i första hand via webben och endast kanske i specialfall på annat sätt. 
Man kanske endast vill/orkar söka upp det som finns på nätet? En av 
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litteraturens möjligheter att hävda sig mot dataspel, film och musik som i allt 
större utsträckning finns att tillgå via nätet, kanske är att också göra sig 
tillgänglig via Internet?  

Brewster Kahle menar att när många människor idag tänker på information 
så tänker de endast på vad som finns tillgängligt via Google. Kahle hävdar att 
”Seventy-one percent of collage students use the Internet as their research tool 
of first resort” och stödjer sig på en PEW Internet Study. Men han menar också 
att siffran är större och allvarligare än så: ”For most students today, if 
something is not on the Net, it doesn´t exist.” Av detta drar han den slutsatsen 
att för många studenter har Internet faktiskt utgjort något av motsatsen till en 
informationsrevolution: ”it makes the most casual an dephemeral sources the 
most accessible, while ignoring the published books”. De flesta böcker finns 
inte på nätet och det gör idag många blinda för den viktigaste av den mänskliga 
kunskapens artefakter.77

Michael Joyce (litteraturhistoriens mest kända hypertextförfattare) verkar 
se det som att det redan nu idag är så att den tryckta boken är det som är ett 
avsteg: ”The book already exists in the midst of the clamour of an electronic 
culture which makes even intentional removes – stepping away from your 
email or cell phone, for instance – a signifying gesture, a kind of bookish 
monasticism.”78 Joyce ser en framtid – i och med att läsaren mer och mer 
vänjer sig vid elektronisk text och dess alla möjliga variationer, inklusive 
texter med ljud och rörliga bilder – där litteratur på papper bara kommer att 
vara en speciell typ av litteratur som opera är speciell form av musik.79

 
Att sättet som vi läser på påverkas och förändras beroende på hur texten 
presenteras, borde vara självklart. Historikern Rolf Engelsing har rekognoserat 
att det i läsandets historia först skedde en förskjutning från vad han kallar 
intensivläsning till extensivläsning. Intensivläsning betyder då att man 
återkommer till samma verk många gånger för att förhoppningvis upptäcka nya 
dimensioner i det. Prototypen för intensivläsning är läsningen av bibeln under 
medeltiden. Prototypen för extensivläsning är slukandet av romaner – när man 
läser många romaner efter varandra. Detta var då en typ av läsning som 
uppkom i och med den moderna bokmarknaden på 1700- och 1800-talet. Det 
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betydde givetvis inte att den intensiva läsningen försvann utan endast att den 
extensiva tillkom och på vissa plan konkurrerade med den intensiva.80

Den tyska litteraturvetaren Friedrich Kittler menar att det är de kulturella 
diskursreglerna som bestämmer om läsning innebär att man skall läsa en bok 
hundra gånger eller hundra böcker en eller två gånger. Han menar att 
övergången från intensiv till extensiv läsning var födelseögonblicket för 
litteraturen som institution. Efter det förekommer det inte längre någon 
kontroll av om läsaren minns ordalydelsen, utan om de kan lägga ut texten. 
Detta skapar en övergång från makt till förnuft och från efterhärmning till 
myndighet, vilket enligt Kittler både är en ekonomisk åtgärd och ett 
maktdispositiv. Kittler liknar övergången från intensiv till extensiv läsning vid 
en övergång från ROM till RAM:  

Folk som förr var enkla ROM-minnen, en gång för alla programmerade genom dop, 
undermåliga skolor och ståndsordning, blir RAM-minnen. För att skapa minnesutrymme 
för nya böcker, nytt vetande och nya program, måste informationen kunna raderas […]. 
RAM-minnena skulle också kunna ha fräckheten att radera alla data. Därför uppstår vid 
högre skolor och universitet ett nytt maktdispositiv för att kontrollera dem.81  

Redan i och med att TV med fjärrkontroll blev vanligare (och kanske innan 
det: med radion eller så) kan man se att vi börjar närma oss något man skulle 
kunna kalla zappläsning. Något som självklart förstärktes i och med Internet 
och dess ständiga möjlighet till ”zappning”. Vi surfar och vi zappar med 
fjärrkontrollen. Vi kanske inte längre alltid läser hela texter utan vi kanske mer 
och mer läser fragment?  Zappläsaren har förflyttat sig ytterligare ett steg från 
den intensiva läsaren: han eller hon befinner sig i en ständig rörelse – kanske 
mot en annan del av verket eller mot en annan text.82 Allt detta borde kunna 
leda i riktning mot att Internetlitteratur och främst då hypertexter av olika slag 
kan bli en viktig del i den moderna läskulturen. Hypertexter (som man i många 
fall skulle kunna kalla zapptexter) kanske mer och mer kan bli den naturliga 
formen av läsning? Eller i alla fall en läsning som skulle kunna bli en naturlig 
del av den vanliga läskulturen, tillsammans med den intensiva och den 
extensiva läsningen. Theodor Nelson tycks ha den uppfattningen: att det är just 
hypertexten, och inte den linjära texten, som är den bästa och mest naturliga 
formen av läsning: ”the writer, and editor, and publisher have until now been 
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united in a conspiracy to pretend you are going to read […] from beginning to 
end”.83 Det bör väl här också påpekas att zappläsning egentligen inte är någon 
helt ny typ av läsning. Till viss del har den existerat mycket länge i form av 
exempelvis tidningsläsarens vandring mellan artiklar, annonser och kolumner, 
men även hos studenten som går igenom och läser flera texter mer eller mindre 
samtidigt.  

Svedjedal hävdar att den digitala hypertexten fjärmar sig från de effekter 
författaren strävat efter att skapa hos läsaren – det konstnärliga grepp som 
bygger på att läsaren börjar i början och läser på genom berättelsen fram till 
slutet på verket: ”Så ser läsningen sällan ut i Internetvärldens zappande mellan 
olika sidor. De digitala hypertexternas icke-linjära teknik tenderar därför ofta 
att strida mot estetiken i de verk de skall förmedla. […] författarintentionen 
marginaliseras och läsarens egna val uppvärderas”84 Här utgår Svedjedal från 
att texterna är skrivna enligt den gamla tryckta boken och dess idé om läsning. 
Om författaren däremot från början skriver sin text för datorn och Internet och 
på ett eller annat sätt som ett hyperverk så ställer det detta argument på ända. 
Detta kan nog gälla litteraturen på Internet i stort och inte bara hypertexter. 
Publiceringen av litteratur på dator/Internet kan självfallet förstöra 
presentationen av texten, om texten endast är skapad för en tryckt bok. Är 
texten tänkt för Internetpublicering borde det vara tvärtom: att en publicering i 
tryckt form förstör presentationen 

Här kan man spåra något som skulle kunna vara en anledning till att den så 
kallade traditionella skönlitteraturen inte riktigt har lyckats inta en viktig plats 
på Internet: den klassiska skönlitteraturen är skapad för att man ska läsa mer 
eller mindre långa stycken text från början till slut och inte växla mellan texter 
eller läsa vissa delar här och vissa delar där. Den traditionella skönlitteraturen 
är inte skapad för zappläsning, den är skapad för en kultur som förordade 
extensivläsning. I Internets värld där man ska gå från länk till länk, genom 
ständiga val, kan det vara svårt eller helt enkelt ofta inte tillräckligt attraktivt, 
att endast fokusera sig på en text. Ofta är det istället mer lockande att zappa 
iväg till en helt annan. 

Enligt Bolter kommer elektronisk text i allmänhet, och hypertexter i 
synnerhet, och deras form där läsaren ofta, mer eller mindre kontinuerligt, 
måste välja bort eller lägga till eller välja vilken väg läsningen ska ta, att föra 
oss längre och längre bort ifrån något som kan kallas en litterär kanon och en 
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litterär kulturell enhet. Det kommer att bli svårare att ta för givet att man har 
läst samma text trots att man har läst samma verk.85

I och med litteratur i form av hyper- och cybertexter blir Internet och 
datorer inte bara ett alternativ eller ett komplement till litteratur i 
pappersböcker, utan Internet och datorn blir här i många fall själva 
förutsättningen för att den här typen av litteratur ska kunna existera. Om olika 
former av hybrid-, hyper- eller cyberlitteratur blir populärare, och kanske även 
konstnärligt intressantare och viktigare, så måste ju den litterära världen och 
därmed också folkbibliotek och andra inom biblioteksvärlden verkligen börja 
ta ställning, intressera sig för och ta tag i det här med Internet och datorer som 
ett sätt att skapa och publicera litteratur på. Hur långt kan det gå innan 
efterfrågan och situationens läge gör att exempelvis folkbibliotek måste befatta 
sig med detta? Eller kommer Internetlitteratur att fortsätta befinna sig i en så 
perifer situation (likt säg dataspel) att en stor del av biblioteksvärlden kan 
strunta i den?   

Biblioteken och litteraturen på Internet 
Det kan hävdas att bibliotek inte behövs på samma sätt för den litteratur som 
redan finns tillgänglig för alla på nätet – man behöver ju inte gå dit för att 
komma i kontakt med den text man vill åt. Å andra sidan kan man tänka sig att 
det verkligen är då som biblioteken behövs – eftersom ”allt” finns tillgängligt i 
fullkomligt oöverskådliga massor. Vem ska annars (på ett sätt som inte är rent 
kommersiellt) ordna upp, strukturera, guida och förmedla litteraturen i 
Internets ocensurerade (både när det gäller det estetiska och det etiska) värld? 
Eller: vem ska agera filter och litterär grindvakt? 

Svedjedal hävdar att när möjligheterna till självpublicering på Internet är i 
det närmaste obegränsade så uppstår det kakofoni och att risken då finns att 
ingen kan göra sig hörd.86 Frågan är om biblioteken här skulle kunna vara de 
som i alla fall sänker volymen till en mer njutbar nivå, precis som de i mångt 
och mycket gör för vanlig litteratur i tryckta böcker (om än metoderna för hur 
det kommer att göras kommer att skilja sig åt)? Är det önskvärt och 
överhuvudtaget möjlighet för folkbiblioteken att vara bibliotek för litteraturen 
på nätet?  
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Man kan också fråga sig hur de borde göra för att i alla fall på något sätt 
fullfölja sin uppgift som folkbibliotek? I bibliotekslagen (1996:1596) står det 
att: ”Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare”. Vad lägger folkbiblioteken in i detta? Berör 
denna vida formulering på något vis den skönlitteratur som publiceras på 
Internet?  

Möjligheten är att folkbiblioteken här står inför ett vägval: antingen så 
fortsätter de att fokusera på pappersboken och så blir det så att folkbiblioteken 
mestadels bara har tryckt material i sina samlingar, eller så utvecklar de sig till 
ett hybridbibliotek där det digitala biblioteket, nätresurser och onlinetjänster 
spelar en stor roll. Å andra sidan duger nog den tryckta boken för många 
låntagare – om man förväntar sig att det är det enda man finner på biblioteket? 
Om man räknar med att sköta resten hemifrån, från hemdatorn utan bibliotekets 
hjälp? Risken att folkbiblioteken kommer att tappa stort i vikt och värde borde 
då dock vara stor. 

Frågan är också vad biblioteken egentligen skulle kunna göra för den 
litteratur som publiceras på nätet? Hur skulle de på något sätt kunna samla in 
den? Katalogisera och indexera? Biblioteket skulle då förstås kunna välja vilka 
texter de vill ta in i ”biblioteket” (istället för att köpa in). Enligt skriften Nya 
vägar för boken ser det ut som om folkbiblioteken i stort sett tycks ha glömt 
bort litteraturen som finns online.87 Folkbiblioteken har traditionellt varit den 
”bästa” kunden för smal litteratur, men hur är det idag? Hur visar detta sig när 
det gäller Internetlitteratur?  

Den osäkerhet som lätt kan uppstå vid en läsning av en text på Internet när 
det gäller textens riktighet, att texten inte är stulen, förvanskad etc., skulle 
biblioteken säkerligen i hög grad kunna minska. Om texterna på något sätt 
kvalitetsgranskades eller om i alla fall webbsidorna de ligger på, på något vis 
gjorde det, skulle det öka trovärdigheten för Internetlitteraturen enormt. Om de 
kunde gå igenom t.ex. folkbibliotekens grindar och komma ut i en 
”offentlighet” från sina skrymslen på Internet, skulle texterna och 
textförfattarna på ett annat sätt ha ögonen på sig som nog skulle göra att många 
misstankar om fejk, förvanskning och stulna textrader, kunde undvikas.  

James J. O’Donnell hävdar en intressant tanke om att Internet, och den 
informationsöverdos vi idag står inför, möjligen kommer att skapa ett skifte i 
status mellan de som skapar och de som tillhandahar information. Om det 
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tidigare i mänsklighetens historia har varit skaparna av information som har 
varit hjältarna, kanske framtiden är vigd åt dem som tar hand om den och 
sorterar den:  

Publishers hope that I will still be willing to pay for special pieces of information in the 
future, but I wonder if they not are too optimistic, not too much like Trithemius hanging 
on desperately to an obsolete social structure. What I am sure I will be willing to pay for 
as the oceans of data lap at my door is help in filtering through that flood to suit my 
needs. 

O’Donnell hävdar att den rollen kan vara skapad för bibliotekarien.88

 
Men Internet och dess radikala demokratiska möjligheter för publicering ställer 
också till det för biblioteken. Internets möjligheter undergräver den ordning 
och reda som biblioteken så länge verkat i. Även om möjligheterna ännu inte 
utnyttjas till fullo så finns de i alla fall där. Att all information, alla texter och 
alla böcker inte längre måste komma ut på något förlag, bli föremål för kritik 
eller ens tryckas upp kan skapa förvirring. Texter utan förlag som inte 
recenseras kan vara svåra att behandla och ta ställning till för biblioteken. Att 
bedöma och eventuellt föra in dessa texter i ett biblioteksbestånd blir med ens 
ett mycket mer komplicerat och omfattande arbete om man jämför med hur det 
ser ut för tryckta och traditionellt publicerade texter. 

Behovet av kognitiva auktoriteter 
Enligt Patrick Wilson – professor i biblioteks- och informationsvetenskap – 
måste vi använda oss av kognitiva auktoriteter när vi söker guidning i tillvaron:  

All I know of the world beyond the narrow range of my own personal experience is what 
others have told me. It is all hearsay. But I do not count all hearsay as equally reliable. 
Some people know what they are talking about, others do not. Those who do are my 
cognitive authorities.89

Inte bara individer kan vara kognitiva auktoriteter, utan även organisationer 
och institutioner, oberoende av vilka individer som befolkar dem.90

Det är inte bara när det gäller faktafrågor som kognitiva auktoriteter är 
viktiga för oss. Enligt Wilson är vi faktiskt mest beroende av våra kognitiva 
                                                 
88 O´Donnell, James J., 1996, “The Pragmatics of The New: Trithemius, McLuhan, Cassiodorus”,  s. 53 
89 Wilson, Patrick, 1983, Second-hand Knowledge. An inquiry into cognitive authority, s. 13 
90 Wilson, 1983, s. 81 
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auktoriteter när vi behöver råd angående frågor om kvalité. Vi behöver helt 
enkelt veta vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är värt vår 
uppmärksamhet när det gäller musik, konst och litteratur etc. Vissa är bättre 
källor än andra för sådant, och de kritiker vars bedömning väger extra tungt för 
oss kan vara tillräckligt viktiga för att avgöra en fråga för oss.91

Den första uppenbara kognitiva auktoriteten för en text är självfallet den 
auktoritet som textens författare eventuellt innehar. Vi litar på en text om den 
är skapad av en individ eller en grupp av individer som vi litar på.92  

Ett bokförlag kan också vara en kognitiv auktoritet, kanske inte genom att 
förlaget innehar en speciell kunskap, men i och med att förlaget är känt för att 
vara bra på att hitta de med kunskap och publicera deras verk. Wilson 
beskriver det som att publikationer utgivna på förlag vi respekterar närmast 
kan fungera som en personlig rekommendation. Vissa enskilda tidningar eller 
tidskrifter kan vara en auktoritet, på ett liknande sätt som förlag, och föra över 
sin auktoritet på de artiklar de publicerar. Här finns självfallet också 
recensioner som en speciell typ av test av texten. Om recensenten uppfattas 
vara en kognitiv auktoritet för oss fungerar ofta recensionen som en personlig 
rekommendation (eller avrådan). Andra typer av företeelser är ibland 
tillgängliga och kan ge texten auktoritet: texten kan vara sponsrad av en 
akademi eller organisation, texten kan användas som kurslitteratur på välkända 
kurser eller skolor och priser eller utmärkelser kan ha givits till texten eller 
dess författare. Att texter är utgivna i flera upplagor, eller i flera översättningar, 
kan även det uppfattas som en test av texten, i och med att de flesta texters 
första upplaga också är deras sista.93

Om man jämför Wilsons diskussion och uppräkning av kognitiva 
auktoriteter med hur det ser ut för den litteratur som publiceras på Internet, ser 
man att ett närmast motsatt läge ofta råder för den senare. Litteraturen på 
Internet saknar i stort sett alla de olika sorters kognitiva auktoriteter Wilson 
anger som viktiga när vi behöver råd angående en texts kvalité.  

En författare kan självfallet inneha samma auktoritet oavsett om texterna 
publiceras på Internet eller om de publiceras i tryckt form. Att publicera sina 
texter på Internet ger dock sällan upphov till någon medial uppmärksamhet. De 
som publicerar texter på Internet och de som publicerar sina texter i tryckt 
form är sällan samma personer, och i och med att det saknas ofta helt en 

                                                 
91 Wilson, 1983, s. 107 f. 
92 Wilson, 1983, s. 166 
93 Wilson, 1983, s. 196 
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grogrund för medial uppmärksamhet – därmed saknar också vanligtvis de som 
publicerar sina texter på nätet möjligheten att vara kognitiva auktoriteter.  

Den litteratur som publiceras på Internet behöver oftast inget förlag som 
hjälper till med tryckning och distribution, och saknar därmed den kognitiva 
auktoritet som förlaget ofta utgör. Internetlitteraturen recenseras i stort sett 
aldrig (i alla fall inte på traditionellt sätt i kända publikationer), och saknar 
därmed också den auktoritet som en recensent och en recension kan ge den.  

En text publicerad på Internet behöver bara ges ut i en upplaga. 
Traditionella översättningar hör nog inte heller till vanligheterna på Internet.  
Dessa möjligheter till test på en texts auktoritet saknas alltså också på Internet.  

Internetlitteratur sponsrad av välkända organisationer är ingenting som hör 
till vanligheterna när det gäller ny litteratur som har sin debututgivning på 
Internet. Däremot kan man ju här se hur de klassiska texter som 
Vitterhetsakademien och Svenska Akademien publicerar på Internet direkt 
anses bra och godkända delvis på grund av att akademierna innehar ett en 
sådan auktoritet. De litterära klassiker som exempelvis publiceras på Projekt 
Runeberg får istället kämpa hårt för sin trovärdighet. 

För biblioteken så saknas alltså i de flesta fall alla de olika typerna av 
kognitiva auktoriteter som skulle kunna vara till stöd vid guidningen av den 
Internetpublicerade litteraturen. Med det i åtanke kan det på många sätt vara 
förståeligt om biblioteken, som är vana vid alla de kognitiva auktoriteter som 
ofta finns att tillgå när det gäller tryckta och traditionellt publicerade texter, 
kan uppfatta det som svårt att ta sig an litteratur publicerad på nätet.  

Även för olika typer av media och liknande, som ofta är vana och 
anpassade för den traditionella bokmarknaden, blir det självfallet svårare att ta 
sig an Internetpublicerad litteratur än traditionell tryckt litteratur. Allt detta gör 
det självfallet i slutändan också svårare för folk i allmänhet att ta sig an 
Internetlitteraturen.  

En skillnad borde dock här kunna föreligga. På många plan är nog 
biblioteken de som är mest beroende av sina kognitiva auktoriteter – både i 
förhållande till media men framförallt jämfört med en privat enskild läsare. När 
en text exempelvis ska köpas in, katalogiseras och infogas i ett 
biblioteksbestånd krävs det mer ordning och reda och noggrannhet än för en 
läsare som kanske bara vill läsa en intressant text. En privat läsare kan i mångt 
och mycket guida sig genom tips från vänner och bekanta, och mer på chans 
vandra runt bland texter än vad ett bibliotek kan göra. En läsande allmänhet 
kan nyttja många av de oauktoriserade kanaler, som exempelvis Internet 
erbjuder, på ett annat sätt än biblioteken.      
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Undersökning 1: Svensk skönlitteratur på 
Internet 

”Sökprogrammen är blinda bibliotekarier som kastar böcker över 
dig.”94

    Johan Svedjedal 

Jag ska i denna undersökning i några steg visa på hur det kan se ut när man 
söker efter litteratur publicerad på Internet. Jag har i de flesta fall inte haft 
möjlighet att gå in djupare i en mer kvalitativ undersökning av de webbsidor 
man på olika sätt finner. Undersökningen är mer ett test på var, hur och på 
vilket sätt man hittar sådant som kan betecknas som ”litteratur på nätet”.  

Den här delen är också nödvändig som bakgrund till undersökningen av 
bibliotekens hemsidor. Bibliotekens hemsidor och främst deras eventuella 
länklistor ter ju sig olika beroende på vad det helt enkelt finns på nätet att länka 
till. 

Någon bra metodbok för den här typen av undersökning har varit svårt att 
hitta. Malin Sveningssons Att fånga nätet: Kvalitativa metoder för 
Internetforskning har kunnat ge lite stöd, men i stort är den som titeln antyder 
mestadels anpassad för mer djupgående kvalitativa analyser av webbsidor och 
exempelvis chattsidor.  

Erik Peurells Users and producers online består delvis av en undersökning 
som påminner om min, där han till en början försöker ringa in och visa på hur 
det ser ut med svensk litteratur publicerad på nätet. I sin undersökning börjar 
han med att titta på Sunets index, Yahoo-Sverige och Kulturnät Sverige, och 
deras länkar till vad som kallas elektronisk litteratur. Han hävdar, utan att 
egentligen motivera mer djupgående varför, att de är bra ställen att starta på om 
man vill hitta litteratur på nätet.95  

                                                 
94 Svedjedal, 1997b, s 30 
95 Peurell, 2000, s. 13 
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Man kan fråga sig varför han inte motiverar sitt val mer, men det är svårt 
att motivera sådana här saker på ett mer definitivt sätt - nätet är gigantiskt, 
omöjligt att överblicka och svårt att fånga. Och när man fångat något är det 
svårt att veta om det verkligen är rätt fångst. Att testa om någonting finns på 
Internet, på vilket sätt och i vilken form, som den här undersökningen till viss 
del handlar om, måste nog i mycket förbli en osäker undersökning. Att för den 
skull avstå från att undersöka saken och därmed fortsätta vara helt ovetande 
känns som ett dåligt alternativ. Om man har problematiken i bakhuvudet, kan 
en undersökning ge en bild av hur läget ser ut, och visa på exempel och 
tendenser. Enligt Sveningsson är det svårt att göra ett representativt urval på 
Internet, eftersom det är svårt att veta något om den totala mängd som man 
försöker representera med sitt urval.96

Litteratur via sökmotor 
Erik Peurell försöker även ringa in Internetlitteraturen genom att använda en 
sökmotor. Han använder sig av sökmotorn Evreka och tre sökord på engelska 
respektive svenska. Enligt Peurell är detta bra om man vill få en ungefärlig 
uppfattning om den totala mängden litteratur på nätet. Att få en mer exakt 
uppfattning om exempelvis antalet privata diktsidor som figurerar på nätet 
anser han närmast vara en omöjlighet, utan att genomföra en djupgående och 
väldigt omfattande undersökning.97

Den sökmotor jag använt mig av är Google med motiveringen att den helt 
enkelt är världens största och mest använda sökmotor.98 Enligt Johanna 
Anderssons magisteruppsats All the Web, Alta Vista och Google. En 
effektivitetsstudie av tre söktjänster på webben från 2002 visar det sig också 
tydligt att Google är överlägsen All the Web och Alta Vista som söktjänst: 
Google har högst precisionsvärde, de högsta relevanspoängen och i genomsnitt 
det största antalet återvunna högrelevanta dokument.99 Google tycks även vara 
standard på många bibliotek och arbetsplatser. På de datorer som personalen 
använder på Stockholms stadsbibliotek är t.ex. Googles verktygsfält nedladdat 
och fastsatt i själva webbläsaren – något som tycks bli vanligare.  

                                                 
96 Sveningsson, Malin, 2003, Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 215 
97 Peurell, 2000, s. 13 f. 
98 Den 19 februari i år redovisar Svenska Dagbladet att Google innehar 70 procent av marknaden för 
sökmotorer – sju av tio surfare som söker sajter på nätet använder Google. Svd.se Näringsliv, 040219, 
”Google växer allt mer” 
99 Andersson, Johanna, 2002, All the Web, Alta Vista och Google. En effektivitetsstudie av tre söktjänster 
på webben, s.34  
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Googles sökmotor är byggd utifrån deras Pageranksystem som kontrollerar 
hur många och vilka som länkar till en viss webbplats. Länkarna ses i sin tur 
som en slags röst på webbsidans kvalité. Google rankar dock inte i första hand 
efter antalet länkar till den aktuella webbplatsen, utan efter vilken kvalitet de 
länkade webbplatserna har genom att se hur många, och vilka, som länkar till 
dessa i sin tur. Sedan kombineras detta med teknik för textkontroll för att hitta 
relevanta sidor för aktuell sökning. Google bedömer inte bara hur många 
gånger nyckelord och söktermer förekommer i texten genom att bedöma sidans 
innehåll, utan också innehållet på de sidor som länkar till den.100

Vid användningen av Google har jag begränsat sökningen till webbsidor 
som är skrivna på svenska. Vid sökningen har jag använt mig av följande 
termer: ”e-litteratur”, ”litteratur på nätet”, ”skönlitteratur i fulltext”, 
”skönlitteratur på nätet” och ”skönlitteratur”. Ett sådant här val av termer kan 
diskuteras, och speciellt vid en sådan här undersökning där det som man vill 
hitta egentligen inte har något definierat eller auktoriserat namn. Jag provade 
exempelvis att söka på ”Internetlitteratur” vilket mestadels gav träffar 
angående datalitteratur. Termerna ”elektroniska texter” respektive ”digitala 
texter” ger några intressanta träffar men allt för mycket facklitteratur och 
liknande som inte har att göra med detta. Peurell använder sig i sin 
undersökning av termerna ”mina dikter”, ”egna dikter” och ”diktsida” Dessa 
ord passar mig dåligt då de är för begränsade till poesi och till en viss typ av 
litteratur på nätet som skulle kunna kallas amatörsidor eller privata 
litteratursidor, där den som gjort och skapat webbsidan ofta är samma person 
som den som skrivit dikterna.  

Att göra en sökning via några parallella sökmotorer hade tagit väldigt 
mycket tid och plats, utan att tillföra speciellt mycket. I denna undersökning 
finner jag också att det finns en poäng i att begränsa sig och endast använda sig 
av den vanligaste sökmotorn: vad hittar egentligen den som kanske är lite 
intresserad av litteratur på nätet och mer på chans gör en sökning på Google? 
Ett sätt att försöka illustrera vad som finns på nätet, och även ett sätt att försöka 
få någon typ av vägledning genom det famlande i mörkret som en 
undersökning på Internet lätt kan kännas som, kan vara att begränsa sin 
sökning till en användning av Google.  

Vid sökningarna har jag endast tittat på vad sökmotorns första sidor 
uppvisar. Ett skäl är att omfånget gör att det närmast hade varit en omöjlighet 

                                                 
100 http://www.publiceringsverktyg.info/1644.html  
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att undersöka mer. Ett annat är att jag uppfattar det som att det är den första 
sidan som är avgörande vid användandet av sökmotorer. Hittar man inget på 
första sidan provar man nog vanligen att söka på en annan term, via en annan 
sökmotor eller kanske på något helt annat sätt.  
  
Undersökning101

Sökning på termen ”e-litteratur” ger två relevanta träffar för den som vill läsa 
litteratur på Internet. Dessa två sidor är länksamlingar som i sin tur leder vidare 
till litteratur som ligger ute på nätet: 

1) http://katalogen.sunet.se/kat/art/literature/electronic_literature  
Sunets länkkatalog och dess underavdelning ”Elektronisk litteratur” är 
en av de första träffarna. Det finns 64 länkar under denna kategori som 
även står betecknad som ”Skönlitteratur i datorläsbar form”. 
Tyngdpunkten ligger inte på fulltextarkiv utan på vad man skulle kunna 
kalla amatörsidor – alltså nyproducerade texter skapade för webben av 
sådana som inte publicerat sig i pappersform. Tillsammans med ett 
antal länkar till fulltextarkiv, annat mer svårdefinierat och en liten 
beskrivning av länkarna kan Sunet fungera som en bra startsida för den 
som vill läsa litteratur på nätet 

2) http://www.biblioteken.fi/page.asp?_item_id=433 

Biblioteken.fi, som man skulle kunna beskriva som en mer utvecklad 
finsk variant på svenska bibliotek.se, har en länksamling med den här 
typen av svensk litteratur. Sidan innehåller tolv länkar, dock helt utan 
de länkar till den typ av amatörsidor som Sunet riktat in sig på. 
Länkarna går istället främst till fulltextarkiv av Projekt Runebergs typ, 
och några går till texter om litteratur på nätet och om e-böcker. 
Bibliotek.fi innehåller även länkar till andra länksamlingar med 
elektronisk litteratur (Yahoo, Sunet, Kulturnät Sverige) vilket lätt 
skapar något man skulle kunna kalla rundgång.  

En sökning på ”litteratur på nätet” ger fyra relevanta träffar: 
1) http://www.kultur.nu/Litteratur_och_sprak/Antikvariat/index.asp  

Kulturnät Sverige och deras lista över antikvariat är en av länkarna. 
Länkar till antikvariat är inte direkt vad denna undersökning är ute 
efter, men på sidans vänsterspalt finns exempelvis länken ”elektroniska 

                                                 
101 Sökningen är gjord 040324 
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texter” som innehåller 33 länkar till fulltextarkiv, amatörsidor, 
författarsidor och sidor som tillhandahåller e-böcker. 

2) http://se.dir.yahoo.com/konst_och_kultur/litteratur/Elektronisk_litteratu
r/  Yahoos länklista med elektronisk litteratur. 52 länkar från de 
klassiska standardlänkarna d.v.s. Projekt Runeberg etc. till en mängd 
amatörsidor och sidor som handhar e-böcker. 

3) http://www.edu.linkoping.se/itis/portal/litteratur.htm  
Linköpings universitets länklista som behandlar skönlitteratur på nätet. 
Listan innehåller dock endast tre länkar till fulltextlitteratur, vilket är 
länkar till tre av de stora fulltextarkiven för litterära klassiker: Projekt 
Runeberg, Bartleby och Project Gutenberg. 

4) http://hyper.helgo.net/index.php?cat=284  
Hypehelgos länklista med litteraturlänkar är en sida som består av sju 
länkar till mer ”amatörmässiga” sidor som behandlar litteratur skriven 
på nätet. 

Vid en sökning på ”skönlitteratur i fulltext” ges åtta meningsfulla träffar:  
1) http://www.lub.lu.se/safir/H.html  

Lunds universitetsbiblioteks seriösa, och som det ser ut genomarbetade 
länklista. Detta är en välstrukturerad länklista efter SAB-systemet med 
ganska mycket länkar till litteratur i fulltext på nätet under H-signumet. 
De enda svenska sidorna är dock Projekt Runeberg och Almqvist på 
nätet. 

2) http://www.stadsbiblioteket.goteborg.se/prod/kultur/stadsbibliotek/dalis
2.nsf/0/7c63b707bbd08436c1256cde003b4b90?OpenDocument  
Göteborgs stadsbiblioteks länklista, som mestadels innehåller länkar till 
sidor om skönlitteratur, inte med skönlitteratur, tillsammans med några 
fulltextarkiv och sidan lyrik.nu. 

3) http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_5_7_3.html  
Länkskafferiets länklista innehåller nio länkar. Från 
Vitterhetsakademiens version av Almqvist samlade verk till Hans-Eric 
Hellbergs bok Kram i fulltext. Samlingen innehåller också några rader 
som upplyser om varje länk. 

4) http://194.103.202.200/lankar/lankar_h.htm  
En komvuxskolas länkar inom området. Sidan innehåller tio länkar till 
litteratur i fulltext på nätet – från Projekt Runeberg till författaren 
Thomas Tidholms hemsida.  
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5) http://www.f.lanbib.se/Lansbiblioteket/Utbildning/fulltext_1.htm  
Länsbiblioteket i Jönköpings länklista, som innehåller sexton länkar till 
egentligen lite allt möjligt som berör litteratur. De skriver också några 
mer eller mindre kritiska rader om varje länk.  

6) http://www.bth.se/bib/bib.nsf/0/560DA1F853613F28C12569FF004EC
17F?OpenDocument&View=tgs&Select=databaser+hu+litteraturvetens
kap  Blekinge tekniska högskolas informationskällor inom humaniora, 
litteraturvetenskap och liknande, som innehåller fulltextarkiven 
Bartelby, Projekt Runeberg och Project Gutenberg när det gäller länkar 
intressanta för denna undersökning. 

7) http://people.edu.sollentuna.se/grupper/bibl/right8.htm  
Sollentunas folkbiblioteks länklista. Innehåller de vanligaste 
fulltextarkiven och inte mycket mer.  

8) http://www.referensboken.com/skonlitt.htm  
Referensboken.coms länklista, som innehåller fulltextarkiv blandat med 
annat som inte är fulltextläsning utan länkar till sidor om litteratur. 

Vid en sökning på termen ”skönlitteratur på nätet” hittas fem användbara 
länkar: 

1) http://www.kb.se/Skon_litt.htm  
Kungliga Bibliotekets lilla länklista. KB har tolv länkar till fulltextarkiv 
och litterära sällskap. 

2) Länkarna två till fem är sidor som man också har hittat vid 
ovanstående, tidigare sökningar: Linköpings Universitet, Lunds 
Universitetsbibliotek, Referensboken.com och Kulturnät Sveriges 
länklista över svenska antikvariat.  

Vid sökning på termen ”skönlitteratur” hittar sökmotorn fyra användbara 
länkar: 

1) http://www.molndal.se/bibl/xh.htm  
Mölndal är den sida som hamnar högst upp vid denna sökning. 
Mölndals textarkiv innehåller dock bara cirka fyra länkar till 
skönlitteratur i fulltextformat. Man länkar dock till en mängd olika 
texter inuti Projekt Runeberg. 

2) Länkarna två till fyra är länkar till sidor som redan beskrivits: Lunds 
universitetsbibliotek, Kungliga Bibliotekets länklista och 
Referensboken.com. 
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”Skönlitteratur i fulltext” är den term som genererar flest antal relevanta 
träffar. De intressanta sidor man hittar vid den här användningen av Googles 
sökmotor består av olika typer av länksamlingar. Av de femton olika sidor jag 
har fått fram är nio bibliotek, fem tillhör andra typer av kulturinstitutioner och 
en länk är av vad man skulle kunna kalla amatörmässig hemsidesart. 

En sådan här sökning blir väldigt beroende av vilken term man använder. 
Intressant är t.ex. att olika träffar på samma term kan ge ett innehåll som skiljer 
sig närmast helt från varandra. Att söka på ”skönlitteratur på nätet” ger många 
träffar till litteratur publicerad på nätet och många träffar på antikvariat och 
bokhandlar. ”Litteratur på nätet” ger exempelvis några träffar om medicinsk 
litteratur på nätet. Detta är väl i och för sig en naturlig bieffekt av att använda 
sig av en sökmotor. ”Skönlitteratur i fulltext” verkar annars vara den term som 
fångar in ämnet bäst. 

Att detta är ett så pass dåligt definierat område, utan auktoriserade termer 
eller namn, gör att det kan vara svårt att hitta rätt via en sökmotor som 
Googles. Detta skulle kunna vara ett argument för att bibliotek kan vara viktiga 
här. Även att de träffar man kommer i kontakt med här också främst tillhör 
bibliotek skulle kunna vara ett argument för detta – det finns helt enkelt inte 
många andra som gör sådant här.  

Litteratur via kategorier 
Jag väljer även här att använda mig endast av Google. Vid en titt på några 
övriga ämnesportaler och kategorisidor framstår den som den bästa och 
lämpligaste, utöver att den är den mest använda. Alta vista har en svensk 
kategorisökning men den verkar vara enkelt och dåligt gjord – som Google fast 
sämre. Vid några sökningar ger den helt enkelt mindre träffar och mindre 
information. Slutsatsen är att en undersökning av flera ämnesportaler hade tagit 
mycket mer plats och tid utan att för den skull förändra resultatet nämnvärt.  

Googles kategorikatalog är uppbyggt genom en blandning av Googles 
Pageranksystem och det som kallas Open Directory. Utgångspunkten är 
”Dmoz - Open Directory” som är en samling webbsidor utvalda och/eller 
godkända av en mängd volontärredaktörer runt om i världen. Open Directory 
är en tjänst som används av tusentals olika webbplatser förutom Google. Efter 
det använder Google sin Pagerankteknologi för att ranka sidornas 
angelägenhetsgrad, vilket avgör vilken av de utvalda länkarna som ska komma 
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högst upp inom respektive kategori.102 Dmoz – Open directory project har även 
ett system där det är öppet för vem som helst att anmäla webbsidor till 
katalogen. Vilken sida som helst accepteras dock inte utan någon typ av 
godkännande görs alltid först.103  
 
Undersökning104

För att hitta fram till kategorier som berör litteratur bör man på Googles 
kategorisöknings förstasida gå in i undergruppen ”Kultur”.105 Under ”Kultur” 
finns ytterligare en undergrupp som är benämnd ”Elektroniskt författande”106 
som innehåller 182 länkar. Direkt under kategorin ”Elektroniskt författande” 
hittar man fyrtio intressanta länkar. Utöver detta hittar man sex undergrupper 
där i alla fall följande är intressanta för den som vill läsa litterära texter direkt 
via Internet: ”Barn och ungdom”, som innehåller tio länkar, ”Poesi” som 
innehåller tjugofem länkar och ”Science fiction, fantasy och skräck” som 
innehåller tjugo länkar. Google tycks under ”Elektroniskt författande” 
mestadels sortera in länkar till vad man kan kalla amatör- eller entusiastsidor, 
där det främst verkar vara unga människor som skriver, som inte är publicerade 
någon annanstans. Fulltextarkiv av exempelvis Projekt Runebergs sort har inte 
Google sorterat in under ”Elektroniskt författande”. Detta är genomgående för 
även undergrupperna. 

En slutsats är att en sökning i Googles kategorier tycks fungera bättre än 
deras sökmotor för den här typen av sökning.  

Redaktör Linnéa Anglemark säger att hon uppskattningsvis lägger ner i 
genomsnitt fyra timmar i månaden på kategorin ”Elektroniskt författande”, 
fördelat på ett par tre tillfällen. Vissa månader blir det mycket mer och vissa 
månader ingenting alls. De redan listade länkarna kollas manuellt med väldigt 
ojämna mellanrum. Linnéa säger att hon dock försöker göra detta ett par 
gånger om året. En automatisk robot går dock igenom hela katalogen med ett 
par månaders mellanrum och flaggar för de länkar som är döda. Nya länkar 
uppsöks och listas mer eller mindre kontinuerligt och detta görs för kategorin 
”Elektroniskt författande” t.ex. genom sökning via Googles sökmotor och via 
sökningar bland webbloggar och personliga webbsidor. Rekommenderade 
länkar från dem som vill ha någon länk listad i en kategori på Open directory 

                                                 
102 http://www.google.com/dirhelp.html  
103 http://dmoz.org/add.html  
104 Undersökningen är gjord 040324 
105 http://directory.google.com/Top/World/Svenska/Kultur/  
106 http://directory.google.com/Top/World/Svenska/Kultur/Elektroniskt_f%C3%B6rfattande/  
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hamnar i en fil för ogranskade ”gröna” länkar och redaktörer kan sedan se hur 
många sådana länkar det finns i varje kategori.107

 

Om man, när man gått in under ”Kultur” i Googles kategorisökning, och 
istället för att välja ”Elektroniskt författande” väljer kategorin ”Litteratur”108 
som totalt ska innehålla 869 länkar hittar man först 38 mer eller mindre 
intressanta länkar. Här råder dock en väldig blandning i jämförelse med hur det 
såg ut under ”Elektroniskt författande”, som hade en mer enhetlig typ av länkar 
i sitt bestånd. Vissa länkar leder till webbsidor som mer bara behandlar 
litteratur (litteraturvetenskap, recensioner etc.), medan vissa länkar leder till 
Projekt Runeberg och liknande sidor. Detta gäller även undergrupperna. Att 
Google inte har en undergrupp som heter, eller innehåller, fulltextarkiv är lite 
förvånande. Att i kategorin ”Litteratur” blanda sidor om litteratur och sidor 
med litteratur publicerad på nätet (alltså SAB-systemets G-signum med dess 
H-signum), gör det svårt att hitta. Undergruppen ”Barn- och 
ungdomslitteratur”, med 186 länkar, innehåller en del fulltextlitteratur men 
mestadels andra typer av länkar till exempelvis institut och annat. I 
undergruppen ”Poesi” tycks det vara på ett liknande sätt. 

Johan Anglemark som är ansvarig redaktör för kategorin ”Litteratur” säger 
att den tid han lägger ned som redaktör varierar mycket. Som mest gissar han 
att han lagt ner en tre-fyra timmar i veckan på detta och som minst någon 
timme i månaden. Enligt Johan uppgraderas länkarna gradvis och han medger 
att det är sällan som några mer genomgripande upprensningsaktioner görs av 
hela kategorin. Uppdateringar sker genom en blandning av slump och sökning. 
Sökningar av nya länkar sker främst via Googles sökmotor, men även genom 
webbringar och länksamlingar som exempelvis litterära sällskap har. Ungefär 
var tredje månad går en robot igenom hela katalogen och testar om länkarna 
fungerar. De som inte fungerar då blir åtgärdade inom några veckor, genom 
uppdatering av adresser till flyttade webbplatser görs eller genom att de 
raderas. På en fråga om hur mycket tips och hjälp Anglemark får av folk som 
exempelvis vill placera in sin egen hemsida i kategorin, säger han att det brukat 
röra sig om ett par sådana tips i månaden. Om de inskickade förslagen är 
tillräckligt bra så granskas webbplatsen, vartefter en beskrivning för länken 

                                                 
107 mejl från Linnéa Anglemark, 040426 
108 http://directory.google.com/Top/World/Svenska/Kultur/Litteratur/    
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som listas i katalogen, görs. Johan säger också att tipsen i litteraturkategorin 
vanligtvis är av en sådan kvalitet att de duger för att listas.109

Helhetsintrycket för Googles undergrupp ”Litteratur” är dock splittrat. Här 
finns mycket intressant men om man, som i denna studie är ute efter litterära 
texter publicerade på nätet, är det svårt att hitta rätt.  
 
Googles kategori ”Elektroniskt författande” tycks vara mer genomarbetad än 
kategorin ”Litteratur”, speciellt tycks den mer enhetlig i sitt urval av länkar. 
Detta kan dock ha att göra med att ”Elektroniskt författande” är en mer 
avgränsad och definierad kategori än ”Litteratur”. Man bör även ha i åtanke att 
det är frivilliga redaktörer som mer eller mindre själva gör detta på sin fritid. 
Kategorierna kan alltså rejält variera i kvalité och kvantitet.  

Vad hittar man för litteratur på nätet? 
En genomgång av de sidor man, i de genomförda undersökningarna, finner via 
Google och de länksamlingar sökmotorn hittar, visar att man i stora drag kan 
dela upp den svenska litteratur som publiceras på Internet i följande kategorier.  

Amatör- eller entusiastsidor 
Detta är mer eller mindre genomarbetade och professionella webbsidor som 
framförallt existerar i två olika former: 1) webbsidor där enskilda personer 
lägger upp egna litterära texter.110 Skaparen av webbsidan och författaren av de 
litterära texterna är i de allra flesta fall samma personer. 2) webbsidor där 
enskilda personer, grupper eller föreningar skapat vad man kan kalla en 
textsamlingssida, med egna eller inskickade texter, från exempelvis besökare 
av sidan.111  

Amatörsidor är också texter som överlag inte tycks vara publicerade i 
någon mer etablerad form. 

Författarsidor 
Författarsidor är oftast professionellare webbsidor för mer etablerade författare 
som oftast även finns publicerade i bokform.112 Sidorna innehåller vanligen 

                                                 
109 mejl från Johan Anglemark, 040423 
110 Ett exempel på denna typ av sidor kan vara Cassie, http://cybercassie.org/  
111 Ett exempel på denna typ av sida är Come to Litteratur, http://www.come.to/litteratur  
112 Exempelvis Per Hagman, http://www.perhagman.se/  
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delar av någon bok, novell eller dikt. Sidorna innehåller sällan hela längre verk 
och tycks ofta fungera som en typ av marknadsföring för de tryckta texterna. 

Experimentella sidor  
Detta är till allra största delen mer amatörmässiga sidor, med den skillnaden att 
de utnyttjar Internets möjligheter mer genom att exempelvis skapa 
hypertexter.113

Textsamlingssidor 
Föreningar eller kulturprojekt som lägger upp texter av medlemmar, allmänhet 
eller andra.114 Professionellare än de jag kallar entusiastsidor, och vanligen 
skapade av någon ”offentligare” eller i alla fall mer definierad 
grupp/institution. Denna typ av litteratur tycks också, i likhet med amatörsidor 
och exprimentella sidor, sällan finnas publicerad i tryckt form. 

Fulltextarkiv 
Sidor av den typ Projekt Runeberg och Projekt Gutenberg utgör, som samlar in 
äldre texter utan copyright och lägger upp dem så att allmänheten kan läsa dem 
gratis. Dessa typer av sidor existerar i mer eller mindre seriösa former. Från de 
mycket professionella sidor av den typ som Vitterhetsakademien skapat med 
Almqvists samlade verk115, med ordentliga textkritiska utgåvor, till väldigt 
enkla och amatörmässiga varianter116.  

Vissa av dessa utgåvor av äldre litteratur på Internet utnyttjar också fler 
aspekter av Internetteknikens möjligheter. Utgivningen av Almqvists samlade 
verk på nätet är exempelvis en form av litteratur som aldrig skulle kunna 
existera någon annanstans än på Internet (eller på en dator) på grund av sitt 
hypertextformat.  

E-böcker och annan kommersiell elektronisk litteratur 
Traditionella e-böcker eller annan typ av Internetlitteratur som man får betala 
för att läsa är inte något som vanligen möter en under den sökning som jag har 
gjort. 

                                                 
113 Ett exempel kan vara Expedition, http://user.tninet.se/~huj247t/expedition/index.htm  
114 Exempelvis Sockerdricka.nu, http://sockerdricka.nu/  
115 C.J.L Almqvist: Samlade verk. http://spraakdata.gu.se/lb/vittsam/almqvist.html  
116 Exempelvis Skillingtryck och gamla visor, http://home7.swipnet.se/~w-78137/skill/index.html  
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Det finns dock exempel där etablerade eller nya författare publicerat 
litterära verk på Internet som kan läsas mot betalning. Det mest kända 
exemplet bör här vara Stephen Kings försök där han publicerade ett nyskrivet 
verk på Internet. Ett försök som blev en gigantisk succé. Våren 1999 
publicerade King historien Riding the Bullet på Internet. Den kunde antingen 
laddas ner på en persondator eller på en handhållen dator och efter första dagen 
hade förlaget fått in hela 400 000 beställningar.117  

En mer etablerad variant av kommersiell Internetlitteratur är förstås den 
redan nämnda e-boken. Skillnaden mellan Riding the Bullet och andra e-böcker 
är att en vanlig e-bok nästan alltid även finns att tillgå i tryckt form.  

Här skulle man också kunna tänka sig en mängd olika varianter av 
kommersiell litteratur publicerad på Internet. Det skulle kunna vara så att man 
får betala för ett lösenord till en sida med litteratur, man skulle kunna betala för 
att få möjligheten att ladda hem en pdf-fil eller annat direkt till sin dator etc. 
Olika typer av kommersiell litteratur som inte är skapad av redan etablerade 
författare eller som går utanför de redan etablerade förlagen är idag svårt att 
hitta. Troligen för att det idag inte riktigt finns någon marknad för detta, 
möjligen för att det kan vara svårt att marknadsföra.  

Vilken litteratur finner man enklast via sökmotor och 
kategorier? 

Vid en användning av Googles sökmotor, på de termer som jag valt, blir ens 
träffar väldigt varierande. Men vissa gemensamma drag är ändå möjliga att 
skönja. Först och främst är det uteslutande länksamlingar som man hittar – av 
mer eller mindre stora omfång.  

Man finner några lite större samlingar, som innehåller de flesta av 
ovanstående varianter på Internetlitteratur, exempelvis Sunets webbkatalog för 
elektronisk litteratur, Kulturnät Sverige och Yahoo. 

Man hittar även många mindre – tycks det – ambitiösa och genomarbetade 
sidor, som vanligen endast innehåller fulltextarkiv för äldre litteratur: 
Bibliotek.fi, Linköpings universitet etc. Om dessa sidor innehåller andra typer 
av webbsidor än fulltextarkiven, så är det vanligen litteratur som infogad i det 
etablerade bibliografiska systemet. En gränsdragning skulle nog också kunna 
sättas vid de sidor som berör de flesta typer av Internetlitteratur och de sidor 

                                                 
117 Svedjedal, 2001, s. 85 
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som inriktar sig på fulltextarkiv, litterära sällskap, författarsidor – alltså 
litteratur och författare som är något så när etablerade och exempelvis finns 
med i nationalbibliografin. 

I min sökning efter litteratur via Googles sökmotor märker man att de 
flesta sidor man hittar mestadels berör klassisk litteratur i fulltext – Projekt 
Runeberg och liknande sidor. Dessa sidor kan även innehålla länkar till 
litterära sällskap eller andra författarsidor. Hyperhelgos är den enda sida i min 
undersökning som endast fokuserar på amatörlitteratur. De sidor som tar någon 
typ av helhetsgrepp på litteraturen på nätet är: Sunet, Yahoo och Kultur.nu. 
Där länkas det till de flesta av ovanstående varianter på Internetlitteratur. 

Den litteratur man finner via Googles kategorisökning kan delas upp på ett 
liknande sätt. I kategorin ”Elektroniskt författande” hittar man enbart den 
litteratur som jag valt att kalla amatörlitteratur/amatörsidor. Under kategorin 
”Litteratur” hittar man det övriga – både sidor om litteratur och fulltextarkiv 
etc.  

Vid en sökning i Googles kategorier är det överlag faktiskt – tvärtemot vad 
som är fallet vid sökning på Googles sökmotor – enklare att finna de litterära 
”amatörsidorna” än vad det är att hitta fulltextarkiven.  
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Undersökning 2: Svenska bibliotek och 
litteraturen på Internet 

Länkar och e-böcker på svenska bibliotek 
Denna undersökning är gjord mellan den andra mars och den tionde mars i år. 
Den visar hur många av de svenska kommunbiblioteken som tillhandhar e-
böcker, respektive hur många svenska kommunbibliotek som har 
länksamlingar som på ett eller annat sätt länkar till någonting man kan 
kategorisera som skönlitteratur som finns i fulltext att läsa på Internet.  

Att studera bibliotekens hemsidor, och då speciellt deras länklistor, borde 
vara en ganska säker metod för att undersöka om biblioteken på något vis bryr 
sig om eller hänvisar till den litteratur som finns publicerad på Internet. Om 
detta görs måste det, för att det ska fylla någon funktion, göras på bibliotekets 
hemsida. Poängen är att man måste få tipsen om, och bli guidad till, 
Internetlitteraturen på Internet - att den litteratur som inte är hänvisad till 
bibliotekets tidsliga och rumsliga begränsningar görs tillgänglig utanför dessa. 

Varför tar jag även upp e-böcker i denna undersökning? När jag inte 
fokuserat på detta tidigare kan det tyckas att det faller lite utanför ämnet. Men 
diskussionen om e-böcker går alldeles utmärkt att applicera på delar av min 
uppsats. När det exempelvis gäller diskussionen om att läsa på datorn eller inte 
så gäller det ju lika mycket litteraturen direkt publicerad på webbsidor som den 
e-bok man laddar hem till sin dator. 

Av Sveriges totalt 291 kommuner erbjuder 66 stycken e-böcker via sina 
folkbibliotek. 46 stycken kommunbibliotek har på ett mer eller mindre (oftast 
mindre) omfångsrikt och genomarbetat sätt länkar till någon typ av 
skönlitteratur som finns att läsa i fulltext på Internet.118 Alltså: 23 procent av 

                                                 
118 Webbsidan  Inetmedia och deras underavdelning bibliotek är ett en bra länksamling om man enkelt 
vill hitta webbadresserna till Svenska bibliotek. http://www.inetmedia.nu/bibliotek/  
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Sveriges kommuner erbjuder sina låntagare e-böcker och 16 procent har 
länksamlingar som på något vis länkar till skönlitteratur publicerad på Internet.  

Statistik över länkar och e-böcker på svenska folkbibliotek 
STOCKHOLMS LÄN: 
19/26 (73%) e-böcker, 4/26 (15%) länkar 

 
UPPSALA LÄN: 
1/6 (17%) e-böcker, 1/6 (17%) länkar 

 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN: 
11/50 (22%) e-böcker, 9/50 (18%) länkar 
 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN: 
11/13 (85%) e-böcker, 7/13 (54%) länkar 
 
SÖDERMANLANDS LÄN: 
0/9 (0%) e-böcker, 0/9 (0%) länkar 

 
JÖNKÖPINGS LÄN: 
0/13 (0%) e-böcker, 1/13 (8%) länkar 
 
KRONOBERGS LÄN: 
0/8 (0%) e-böcker, 0/8 (0%) länkar 

 
KALMAR LÄN: 
2/12 (17%) e-böcker, 1/12 (8%) länkar 

 

GOTLANDS LÄN: 
1/1 (100%) e-böcker, 0/1 (0%) länkar 

 
BLEKINGE LÄN: 
1/5 (20%) e-böcker, 0/5 (0%) länkar 

 

SKÅNE: 
6/33 (18%) e-böcker, 8/33 (24%) länkar 

 
HALLANDS LÄN: 
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2/6 (33%) e-böcker, 0/6 (0%) länkar 

 
VÄRMLAND: 
0/16 (0%) e-böcker, 1/16 (6%) länkar 

 
ÖREBRO LÄN: 
1/12 (8%) e-böcker, 3/12 (25%) länkar 

 
VÄSTMANLAND: 
2/11 (18%) e-böcker, 1/11 (9%) länkar 

 
DALARNAS LÄN: 
3/15 (20%) e-böcker, 0/15 (0%) länkar 

 
GÄVLEBORG: 
2/10 (20%) e-böcker, 1/10 (10%) länkar 

 
VÄSTERNORRLAND: 
1/7 (14%) e-böcker, 3/7 (43%) länkar 

 
JÄMTLAND: 
0/8 (0%) e-böcker, 1/8 (13%) länkar 

 
VÄSTERBOTTEN: 
3/15 (20%) e-böcker, 2/15 (13%) länkar 

 
NORRBOTTEN: 
0/15 (0%) e-böcker, 3/15 (20%) länkar 
 
Stockholm, Göteborg och Malmös folkbibliotek119  
Genom att jämföra Sveriges tre största städer och deras folkbiblioteks 
hemsidor (tre kommuner kan vara ett lämpligt antal att börja undersöka, och 
om man ska jämföra tre städer kan det vara lämpligt att undersöka de tre stora 
städerna, som borde kunna ha de största resurserna för e-böcker och 
länksamlingar, då de har de största folkbiblioteken) när det gäller 

                                                 
119 Undersökningen av bibliotekens hemsidor är gjord 040310 
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länksamlingar till skönlitteratur hoppas jag kunna ge lite bakgrundsförståelse 
och öka insikten i hur det egentligen ser ut. 
 
Göteborg har en länksamling som är enkelt strukturerad efter första bokstaven i 
SAB-systemet. Under signum H (skönlitteratur) finns inte bara rent 
skönlitterära verk utan även länkar till texter om skönlitteratur och författare. 
Detta gör att det blir rörigt. Bland länkar till Sveriges radios kulturprogram och 
Dagens bok ligger länkar till Projekt Runeberg och Svenska Akademiens 
klassikerserie. Man hittar även länkar till Drama direkt och till Lyrik.nu men 
inte mycket mer. Slutsats: för att låntagare ska hitta till exempel Svenska 
Akademiens klassikerserie får de leta. Om de inte känner till den – vilket nog 
de flesta inte gör – känns den inte lätt att hitta. 

Enligt bibliotekarie Katarina Halling, som är med i Göteborgs 
stadsbiblioteks webbgrupp, är det ungefär tio personer på biblioteket som 
jobbar med länklistan. Länklistan uppdateras slumpmässigt. På biblioteket 
finns ingen direkt avsatt tid men man försöker kolla att länkarna fungerar med 
jämna mellanrum och uppdatera med nya bra när sådana dyker upp. Det finns 
inga riktlinjer för hur det egentligen ska arbetas med länkarna och hur långt de 
ska kvalitetssäkras etc. En målsättning på biblioteket är att få alla på 
avdelningen intresserade av detta och bevaka sina områden såväl när det gäller 
tryckt som digitalt material: alltså både böcker, databaser och länkar. Men dit 
är det är en bit kvar, hävdar Katarina Halling. Speciellt och intressant med 
Göteborgs stadsbibliotek är att de faktiskt också har börjat ”länka in i 
katalogen”. Fackavdelningarna började med att länka till pdf.filer när det finns, 
framförallt på riksdagstryck och annat material från myndigheter. Inom det 
skönlitterära fältet länkas det till Svenska Akademiens klassikerserie.120 Alltså: 
när man i Göteborgs bibliotekskatalog söker på en boktitel som ingår i Svenska 
Akademiens klassikerserie får man se hur många exemplar som eventuellt 
finns att låna på biblioteket, samtidigt som en direktlänk hänvisar till texten på 
Svenska Akademiens hemsida. 
 
Malmö har ingen egen specifik länksamling där de tar upp sådant som 
exempelvis skönlitteratur på nätet. Istället hänvisar de till en sida som heter 
”NILS – Nätbaserad Information Litteratur Service” som är: ”en virtuell tjänst 
som drivs av Lånecentralen i Malmö sedan 1996. Syftet är att samla, utvärdera 

                                                 
120 Mejl från Katarina Halling, 040401 
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och strukturera information, litteratur, tjänster och länkar inom olika 
ämnesområden”. NILS har en undergrupp som heter Litteratur som i sin tur är 
indelad i Skönlitteratur, Litteraturhistoria och Bokmarknaden. Mycket bättre 
och tydligare än Göteborgs variant. Skönlitteratur är i sin tur indelad i 
textarkiv, poesi och drama. De svenska textarkiv som det länkas till är Projekt 
Runeberg, Klassiker på Webben och KB:s länksida med textarkiv. I övrigt är 
det en bra lista över textarkiv från de nordiska länderna, från Tyskland, 
Frankrike, USA och England. Under Lyrik finns länkar till Kulturnät Sveriges 
elektroniska texter och till lyrik.nu. Under drama så hänvisas det till Drama 
direkt. 

 
Stockholms Stadsbiblioteks virtuella bibliotek säger sig ha många interaktiva 
tjänster, förutom att man kan låna e-böcker. Men länkar eller hänvisningar till 
fulltextsidor eller andra sidor på nätet finns inte. I Stockholm Stadsbiblioteks 
länksamling finns det inte heller något som heter litteratur eller liknande. Sättet 
att komma i kontakt med någon typ av litteratur på nätet är att gå in på 
länkarna till andra bibliotek eller nättjänster. Enligt bibliotekarie Patrik 
Schylström är det meningen att bibliotekarierna ska tipsa webbgruppen om 
intressanta länkar, men han medger också att det idag inte finns någon bra form 
för detta. Detta tycks vara något som i vanliga fall inte görs.121

I och med en titt på Stockholms Stadsbiblioteks länklista och övriga 
bibliotek i Stockholms län kan man konstatera att biblioteket med den bästa 
länklistan på området ”skönlitteratur i fulltext på Internet” är Upplands-Bro. 
Stockholms kommun har alltså inte någon typ av länksamling samtidigt som 
lilla Upplands-Bro har en mycket mer omfångsrik och genomarbetad variant. 

I Upplands-Bro läggs det enligt bibliotekarie Mats Ohlsson, som är ensamt 
ansvarig för området, ner ungefär ca en timme i veckan på länksamlingen, ett 
arbete som sker i samband med lugna perioder i informationsdisken. 
Uppdatering sker kontinuerligt, med en stor genomgång en gång om året. 
Uppdateringar och nyheter infogas främst via tips från ett antal e-postlistor 
som tillhandahåller intressanta länkar en gång i veckan, och via fyra stycken 
datatidningar varje månad.122

                                                 
121 Diskussion med Patrik Schylström, 040417 
122 Mejl från Mats Ohlsson 
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Mölndals stadsbibliotek 
Mölndal har den överlägset mest ambitiösa länksamlingen av de svenska 
folkbiblioteken. Till Mölndal länkas det också ofta från andra folkbibliotek.  

Bert Hoflund är ensam ansvarig bibliotekarie för Mölndals länksamling 
och säger att han lägger ned ungefär 10 timmar i veckan, distansarbete i 
hemmet, på samlingen. Den uppdateras löpande med nyheter som dyker upp 
respektive adressändringar. Nyheter hålls reda på via diverse listor med 
nyheter. Han säger att arbetet fungerar ungefär som målningen Firth of Forth 
Bridge: ”när man har målat om hela bron är det dags att börja om igen. Det tar 
ett halvår ungefär att klicka sig igenom.” Han tycker inte att en robot som letar 
döda länkar fungerar så bra, eftersom länken kan fungera men att innehållet 
ändå kan vara ändrat till oigenkännlighet. På min fråga om han kan säga något 
speciellt om ”litteratur publicerad i fulltext på nätet”, eller deras länksamlings 
H-signum, svarar han att det är något han inte är speciellt bra på, och han 
uppfattar det som att det är Runeberg som har det stora innehållet i Sverige på 
det området.123

Undersökning av två andra viktiga bibliotek 
För att väga upp och jämföra bilden och undersökningen av folkbiblioteken, 
när det gäller länkar och hänvisningar till litteratur publicerad på Internet, bör 
även nämnas två andra bibliotek som kan vara aktuella när det gäller denna 
diskussion. Kungliga Biblioteket är som nationalbibliotek självfallet intressant. 
Nobelbiblioteket/Svenska Akademien är också intressant, då de exempelvis är 
de som tycks komma att ha huvudansvaret för tidigare nämnda 
Litteraturbanken.  

Kungliga biblioteket  
Om man går in under länken ”digitaliserade samlingar” på KB:s förstasida och 
sedan vidare in under länken ”e-böcker”, hittar man en länk till Svenska 
Akademiens klassiker på nätet. Under Kungliga Bibliotekets ”länkar” hittar 
man två undermenyer som kan vara intressanta om man söker efter litteratur på 
nätet: ”elektroniska textarkiv” och ”skönlitteratur på nätet”.  

Under länken ”elektroniska textarkiv” hittar man ett antal utländska arkiv 
men endast tre svenska: Projekt Runeberg, Språkbanken, Göteborgs 

                                                 
123 Mejl från Bernt Hoflund, 040329 
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universitet. Här finns även en länk till Selma Lagerlöfs verk på Internet. Under 
länken ”elektroniska textarkiv” finns ingen länk till Svenska Akademiens 
klassikerserie, vilken som sagt ligger under ”e-böcker”. Jag vet inte riktigt vad 
logiken är här men hur som helst blir den på detta sätt lätt att missa.  

Under länken ”skönlitteratur på nätet” hittar man totalt tolv länkar, varav 
en är en länk till tidigare besökta ”elektroniska textarkiv”. Av dessa är fem på 
svenska: Almqvist samlade verk, Strindbergs samlade verk, Selma Lagerlöfs 
samlade verk och Karin Boye- och Gunnar Ekelöf-sällskapet.  

KB har krångliga länksamlingar. Egentligen kan man både kritisera 
kvaliteten och kvantiteten på länksamlingen. De finns inte mycket att hitta och 
det man kan hitta är svårt att finna. 

Kungliga Biblioteket har även svenska e-böcker. Dessa kan läsas från 
speciella datorer på biblioteket. Möjlighet att läsa böckerna hemifrån finns inte 
– precis som när det gäller alla andra vanliga tryckta svenska böcker som KB 
tillhandahåller.  

Nobelbiblioteket och Svenska Akademien 
Svenska Akademien har förstås sina ”Klassiker på webben” där det för tillfället 
finns 21 fint och ordentligt utgivna texter. Inga länkar till någon annan typ av 
litteratur på nätet finns på hemsidan. 

På Nobelbiblioteket finns inga hänvisningar till litteratur på webben. Inte 
ens någon väl synlig länk eller hänvisning till Akademiens klassiker på nätet, 
endast en länk till Akademiens hemsida. 

Nobelbiblioteket har inga uppgifter om e-böcker på sin hemsida. Vid 
sökning i deras katalog hittas inte heller några. 

Vilken litteratur finner man via bibliotekens hemsidor? 
De litterära webbsidor som det länkas till på de svenska bibliotekens hemsidor 
är nästan uteslutande sidor som kan infogas under kategorin ”fulltextarkiv”. 
Det är också nästan uteslutande fulltextarkiv som fokuserar på äldre litteratur 
där upphovsrätten inte längre gäller. Det som är allra vanligast att länka till är 
Projekt Runeberg.   

Av de 46 kommunbibliotek som har någon typ av länksamling som 
inkluderar länkar till fulltextlitteratur på nätet, länkar 45 till fulltextarkiv av 
Projekt Runebergs typ och nästan alla länkar också till just Projekt Runeberg. 
Antalet bibliotek som länkar till annan typ av litteratur är endast åtta stycken. 
Då rör det sig vanligen om någon typ av textsamlingssida, av mer eller mindre 
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amatörmässig art, exempelvis ”Novell på nätet” eller någon liknande sida. En 
annan typ av sida som folkbiblioteken också länkar till i viss grad är sidor för 
olika litterära sällskap, som ofta innehåller några texter publicerade på aktuell 
webbsida i sin helhet   
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Slutdiskussion 

Det går att hitta fram till en del Internetpublicerad litteratur via 
folkbibliotekens hemsidor. Sättet som den litteraturen synliggörs på, och då till 
viss del även accepteras, är via länkar i bibliotekets länksamling. Detta är 
vanligen enkla länkar, och information om den aktuella sidan saknas ofta helt. 
Den litteratur som uppmärksammas är nästan uteslutande litteratur som redan 
finns infogad i det etablerade bibliografiska systemet. Litteraturen finns alltså, 
eller har funnits, vanligtvis även i tryckt form med traditionell utgivning på ett 
förlag. Den här litteraturen hittar man i övervägande grad i något av Internets 
fulltextarkiv för upphovsrättsbefriade texter. Den allra vanligaste länken till 
Internetpublicerad litteratur, inte bara när det gäller fulltextarkiv utan över 
huvud taget i bibliotekens länksamlingar, är överlägset Projekt Runeberg. Ett 
annat frekvent förekommande fulltextarkiv är Runebergs amerikanska 
storebror, Project Gutenberg. Svenska Akademiens samling med litterära 
klassiker är en sida som det länkas till i en förvånansvärt liten omfattning.  

Att det väldigt sällan finns någon beskrivning av sidorna som biblioteken 
länkar till kan kritiseras. Någon upplysning om hur sidorna ifråga kan 
användas, och information om aktuella sidors tillgångar och brister, skulle vara 
av värde. Biblioteken borde kunna påtala att man i alla fall borde vara 
uppmärksam på att brister hos texterna, på exempelvis Projekt Runeberg, kan 
förekomma. När litteraturen görs tillgänglig och hänvisas till via nätet borde 
det naturliga vara att information om sidorna även ges där. På hemsidan finns 
ju inte någon informationsdisk eller bibliotekarie tillgänglig på samma sätt som 
i ett traditionellt bibliotek.  

Den litteratur som man finner om man använder sig av Google är delvis 
densamma, men delvis också en litteratur som uppvisar en annan dimension av 
den Internetpublicerade litteraturen. Om man vid en användning av Googles 
kategorisökning hittar fram till kategorin ”Elektroniskt författande” finner man 
en mängd länkar till en litteratur som man i stort sett inte alls finner i 
bibliotekens länksamlingar. Under kategorin ”Elektroniskt författande” hittar 
man den litteratur som jag, i brist på ett bättre auktoriserat namn, valt att kalla 
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amatörsidor. Detta är då litteratur som går utanför och förbi den etablerade 
bokmarknaden och det nationella bibliografiska systemet. Det här kan ses som 
litteratur som skapas för mindre odefinierade grupper, speciella kotterier och 
intressegrupper, eller litteratur som skapas för alla eller ingen – för den som 
helt enkelt stöter på den. Litteraturen på dessa amatörsidor är vanligen på alla 
plan skapad – i alla produktions- och distributionsled – av författaren själv. 
Min undersökning visar att den här litteraturen är något som det traditionella 
biblioteket – i stort sett helt och hållet, av en eller annan anledning – valt att 
ignorera. 

När man använder sig av Googles sökmotor stöter man också på ett antal 
andra sidor, som i likhet med Googles kategorisökning (eller för att vara 
rättvis: ”Dmoz - Open Directory”) samlat ”amatörsidor” i en länksamling. De 
webbsidor jag funnit i min undersökning, som har gjort detta flitigast är Sunet, 
Yahoo och Kulturnät Sverige (Kultur.nu). Dessa sidor liknar ofta varandra 
mycket när det gäller hur deras länksamling ser ut på detta område. De här tre 
olika länksamlingarna samlar litterära sidor som både kan definieras som 
fulltextarkiv och som amatörsidor, men även andra varianter av 
Internetlitteraturen. Det rör sig i alla fall om litteratur som både finns infogad i 
det etablerade bibliografiska systemet, och litteratur som står utanför.  

Yahoo är en kommersiell sida som använder sin, på många sätt, 
omfattande länksamling som ett rent konkurrensmedel – kunder (surfare) ska 
lockas att använda Yahoo genom att de har funnits på Internet länge, och 
genom att de har byggt upp en gedigen länksamling. För Kulturnät Sverige och 
för Sunet ser det lite annorlunda ut. Bakom dessa sidor står Statens kulturråd 
respektive Vetenskapsrådet och Sveriges universitet och högskolor. De kan ses 
som bra initiativ när det gäller att visa på den här delen av det litterära Sverige. 
Samtidigt kan man tycka att det är synd att detta inte har gjorts eller görs i de 
traditionella bibliotekens regi. Det är ju faktiskt genom biblioteken, och främst 
genom folkbiblioteken, som folk ofta hittar till litteraturen. Jag vet inte hur 
många som känner till Kulturnät Sverige och Sunet, men att det antal som 
känner till folkbiblioteken är större är självklart. Folkbibliotekets överlägsna 
värde som litteraturförmedlare, i jämförelse med dessa institutioner, är 
odiskutabelt. Om man uppfattar att litteratur publicerad på Internet har ett 
värde är det biblioteken som borde visa på den. Anser då inte biblioteken att 
den här typen av litteratur och litterärt skapande är någonting att 
uppmärksamma? Eller saknar de kunskap och /eller resurser att 
uppmärksamma den?  
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Mycket av den här litteraturen som befinner sig utanför bokmarknad och 
bibliografiska system är alldeles säkert inte ”god” eller ”bra” litteratur – det är 
just ”amatörverksamhet”. Detta hindrar såklart inte att den nyttjas av många 
människor, som agerar både som författare och läsare, och att mycket av den 
här litteraturen, av många olika skäl, kan vara både spännande och intressant. 
Men varför skulle biblioteken ge den här litteraturen en plats på biblioteken 
bredvid Dostojevskij och Strindberg? Varför skulle biblioteken bry sig om det 
som förlagen inte tagit till sig? Svaret kan mycket väl vara – ur många aspekter 
– att de i de flesta fall inte alls borde bry sig om detta. Biblioteken samlar vid 
andra tillfällen vanligtvis inte in litteratur utanför det etablerade litterära 
systemet – så varför skulle de göra det nu? Till detta finns det självklart många 
argument för att de faktiskt borde bry sig om den här litteraturen. T.ex. kan 
man se det som att en av folkbibliotekens uppgifter är att bereda vägen för 
smalare litteratur.  Att det i folkbibliotekens uppgift också, mer eller mindre 
implicit, ligger att de ska uppmuntra och stödja barn och ungdomars 
språkutveckling, kan också ses som ett argument för att de borde bry sig om 
litteraturen som skapas på Internet. I mångt och mycket är det ju just barn och 
ungdomar som skriver och läser på Internet. Överhuvudtaget använder barn 
och ungdomar Internet i en väldigt hög grad, jämfört med många andra grupper 
i samhället. På Internet finns det tillgång till dataspel, musik, filmer, chatt etc., 
och ett sätt att främja barn och ungdomars språkutveckling kanske just är att 
bereda en plats för litteraturen på nätet.  

Här kan man också diskutera hur viktig kvalitén är, när det gäller ett 
område som detta. Unga människor som mer och mer tillgodogör sig kultur via 
Internet, kanske i många fall blir väldigt beroende av just litteraturen där. De 
kanske i många fall endast hittar fram till fulltextarkiven på Internet om de vill 
tillgodogöra sig klassisk litteratur. Om dessa textarkiv då innehåller texter med 
bristande kvalitet kan det skapa negativa konsekvenser. Eller så kanske den 
litteratur de är hänvisade till enbart blir Internets mer amatörmässiga varianter? 
Den etablerade kvalitetslitteraturen i tryckt form kanske kommer att gå fler och 
fler förbi? Den etablerade litteraturvärlden kanske mer och mer kommer att 
vara tvungen att göra sig tillgänglig via nätet? Om inte biblioteken bryr sig om 
nätlitteraturen kanske dess läsare i stor mån är helt utlämnad till rent 
kommersiella intressen?  

Det kan säkert vara lätt att övervärdera bibliotekens betydelse på det här 
området, men om biblioteken helt väljer att inte bry sig om den oauktoriserade 
litterära amatörverksamheten på Internet, kan möjligen också ett scenario 
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framstiga, där en – med våra 1900-tals mått mätt – märklig framtida litterär 
process och bokmarknad kan uppkomma. 

Den litterära världen på Internet kommer att växa. Skrivandet och 
textskapandet kommer att fortsätta på nätet, och säkert inte bara i fortsatt takt, 
utan i en ständigt ökande sådan. Att publicera texter på Internet är idag, 
faktiskt, helt gratis. Att trycka upp texter kostar pengar. Internet blir vanligare 
och vanligare och för de flesta människor mer och mer naturligt. I och med 
detta kommer läsandet på nätet – och då säkert även av längre texter – att öka. 
Att tillgodogöra sig texter på nätet är i de flesta fall både betydligt smidigare, 
och betydligt enklare, än att försöka få tag i texter via ett bibliotek, beställa 
dem eller försöka hitta dem i en bokhandel. Att publicera texter och litteratur 
på Internet kommer helt enkelt att innebära en mängd lockande aspekter, vilket 
gör att publicerandet borde öka.  

Självfallet kan man också se en mängd nackdelar med litteratur publicerad 
på Internet.  Problem, eller ovana, kan uppstå vid exempelvis betalningen av 
litteraturen. Copyrightbestämmelserna kan uppfattas som oklara. Ett obehag 
inför att läsa längre texter på skärm kommer säkert en lång tid framöver att 
betraktas som otillfredsställande av vissa grupper.  

De stora problemen – för de med en lite mer traditionell litteratursyn, 
sprungen ur 1800- och 1900-talets litterära system – kommer nog ändå 
troligtvis att ligga på ett mer komplext plan. Många läsare och författare 
kommer att uppfatta att den brist på överblickbarhet, som Internet så lätt för 
med sig, är ett problem. Författare kommer säkert att uppleva att svårigheter 
med att synas, och eventuella problem med marknadsföring, vara ett problem. 
Speciellt om traditionella förlag inte alls finns inkopplade. Läsare kommer att 
sakna många av de traditionella guiderna till litteraturen om den publiceras på 
Internet. Om mycket litteratur på nätet i framtiden helt kommer att sakna förlag 
och inte kommer att infogas i något traditionellt bibliografiskt system, kommer 
många att känna sig vilsna. Om den mediala uppmärksamheten kommer att 
fortsätta vara skral, och om recensioner och liknande även i framtiden kommer 
att saknas för Internetlitteraturen, kommer många att missa mycket. Man 
kommer att sakna den litterära grindvakt som Bourdieu och Svedjadal talar om. 
De filter som Umberto Eco hävdar är en mycket viktig del av västerlandets 
kultur kommer att efterfrågas. Med Patrick Wilsons terminologi kommer, inte 
bara biblioteken, utan även den vanlige läsaren ofta att vara tvungen att söka 
sig nya kognitiva auktoriteter – om de inte ska behöva klara sig helt på egen 
hand, eller med ett mindre stöd än idag. 
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Men de problem man så lätt kan applicera på litteratur som publiceras på 
nätet har nog föga möjlighet att stoppa de författare och textmakare som idag 
står i startgroparna, eller som redan kört iväg, på den motorväg som heter 
Internet. Ingenting kan stoppa den arena för skrivande, läsande och publicering 
av text som Internet är.    

Vad sker då om biblioteken inte bryr sig om detta? Om stora delar av 
denna plattform för litteratur går biblioteken förbi? Om de endast fortsätter att 
klänga sig fast vid den etablerade litteraturen: litteratur som ges ut på ett 
definierat förlag och som finns infogat i det bibliografiska systemet?  

Den litterära världen kommer att bli två litterära världar. Eller – beroende 
på hur man ser det – en mängd världar.   

Å ena sidan kommer säkerligen den etablerade litteraturvärlden att hänga 
kvar, på ett liknande sätt som förut. Risken är dock att den etablerade litterära 
världen, med folkbibliotek och traditionella bokförlag i spetsen, kommer att 
tappa i kraft genom att en konkurrent den inte haft på samma sätt förut, å sin 
sida kommer att öka i kraft och storlek. Om folk mer och mer läser hemma 
framför datorn är det ingen vågad gissning att biblioteken skulle kunna tappa 
besökare – eller i alla fall skönja ett minskat antal utlån. Det skulle kunna bli så 
att folk läser Strindberg på Svenska Akademiens Litteraturbank istället för att 
låna på biblioteken. Å andra sidan skulle Internetlitteraturen kunna skapa ett 
litteraturintresse hos nätsurfare som får snöbollen i rullning och gör fler 
intresserade av att besöka biblioteket. Om det stämmer kan man tänka sig en 
framtid där folkbiblioteken fortsätter ungefär som idag och fokuserar sig på 
den traditionella tryckta boken. Folk kommer då att tillägna sig litteratur 
hemma via nätet, som de kompletterar med att exempelvis låna på biblioteket. 
Folkbiblioteken kommer då kanske att minska i kraft och storlek, men ändå 
finnas kvar och fortsätta med sin uppgift att låna ut tryckta böcker. 

Som litteraturvärld nummer två skulle då Internets litterära värld vara. En 
litteraturvärld som kommer att fortsätta frodas utanför den idag etablerade. 
Bibliotek och andra kommer till viss del att vara tvungna att uppmärksamma 
detta, men frågan är i vilken grad de har möjlighet att göra det? Vad saknas i 
vilja, kunskap, resurser och reella möjligheter? 

Biblioteken skulle säkert vilja uppmärksamma detta: att litteraturen – både 
skapandet och läsandet – växer och lever på Internet. Men om biblioteken 
skulle kunna, eller ens vilja, uppmärksamma den här litteraturen, genom att på 
något sätt infoga den i ett biblioteksbestånd, och då på sätt och vis likställa den 
med den etablerade litteraturen, är en annan fråga. Biblioteken skulle då 
behöva ta i det som bokförlagen inte kan eller vill behandla. Biblioteken skulle 
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då också vara tvungna att göra ett jobb som idag i mycket tillfaller förlagen. 
Biblioteken skulle då troligtvis vara tvungna att bedöma kvalitet på ett mer 
avgörande sätt än idag. Biblioteken skulle kanske också vara tvungna att verka 
som litterär grindvakt och filter i allt högre grad.  

I sin bok Second-Hand Knowledge från 1983, menar Patrick Wilson att 
frågan om kognitiv auktoritet ofta kan beskrivas som en fråga om just 
kvalitetskontroll. Att frågan om kvalitetskontroll har fått lite uppmärksamhet 
hos grupper som t.ex. informationsvetare och bibliotekarier, tror han kan bero 
på att det inte har varit något avgörande problem – delvis för att det sällan har 
frågats efter mer hjälp än den som redan ges. Wilson menar att det skulle ha 
varit intressant om bibliotekariens arbete bestått av att agera grindvakt – någon 
som till viss del kanske kunde vara med och avgöra vad som skulle publiceras 
eller inte.124  

I dagens IT-samhälle, till skillnad mot hur det har sett ut tidigare, är det 
ingen vågad gissning att frågan om kvalitetskontroll ställs oftare – och 
säkerligen än mer så framöver. Om mer och mer intressanta texter finner sitt 
hem på Internet, i ökande grad helt utan det traditionella litterära systemets 
grindvakter, filter och kognitiva auktoriteter, är det inte osannolikt att en 
efterfrågan gällande sådana instanser kommer att öka. Frågan är i vilken mån 
biblioteken kan ta på sig den rollen? I vilken mån är detta möjligt?  

På många plan kan nog inte längre bibliotekarien luta sig mot sina 
traditionella kunskaper. Nya arbetssätt måste säkert på många områden 
utvecklas. Detta är säkert möjligt, men tids-, organisations- och resursmässigt 
kan det säkerligen många gånger bli krävande. Att i stora drag helt omforma 
bibliotekariens roll är nog varken möjligt, och inte heller önskvärt, den närmsta 
framtiden. Men att tänka på detta och i alla fall i vissa steg röra sig i denna 
riktning skulle nog både vara möjligt och givande.  

Den länksamling som finns på Google är i mångt och mycket skapad av 
frivilliga, som ett fritidsintresse. När det gäller kategorierna jag undersökt hos 
Google/Open directory lägger redaktörerna ned ett jobb på detta som spänner 
från några timmar i veckan till några timmar i månaden. Google och Open 
Directory kompletterar detta med en sökrobot som söker upp döda länkar. 
Google har dessutom sitt Pageranksystem som lägger de länkar som får högst 
poäng i detta system högst upp på sidorna. Sveriges mest ambitiösa 
länksamling skapad av ett folkbibliotek – Mölndals – är skapad av en ensam 

                                                 
124 Wilson, 1983, s. 192 
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bibliotekarie som gör detta på tjugofem procent. Mölndal klarar sig dessutom 
utan någon robot. Några duktiga och intresserade bibliotekarier skulle 
säkerligen, på många plan, kunna överglänsa dem bägge. Att biblioteken sedan 
skulle ta hjälp av någon sökrobot, som exempelvis hjälper dem att hitta döda 
länkar, är ju ingen omöjlighet. 

Google/Open directory får även viss hjälp utifrån med sina länksamlingar. 
Individer eller grupper har möjlighet att skicka in tips om egna eller andras 
länkar som de tycker skulle få en plats i samlingen. Många, speciellt unga 
surfare, är säkert ofta mycket bekanta med Google och skickar därmed in tips 
på sidor till skaparna av deras kategorier. Bibliotekens verksamhet på nätet är 
inte alls känd på samma sätt. Biblioteken skulle dock säkerligen ha möjlighet 
att starta någon liknande typ av verksamhet - speciellt när det gäller ett område 
som skönlitteratur. Folkbiblioteken har på detta område fortfarande kvar en 
trovärdighet och ett renommé, som gör att ett sådant initiativ högst sannolikt 
skulle kunna uppfattas som attraktivt för många som skapar litteratur och 
litteratursidor på Internet. I bästa fall skulle detta också ha möjlighet att bli en 
verksamhet som skulle kunna hjälpa till att stärka folkbibliotekens ställning i 
en svajig och osäker framtid, full av nya konkurrenter. 

Det skulle behövas och det skulle kunna bli både intressant och viktigt, om 
den här litteraturen på ett mer naturligt sätt kunde inlemmas i det vanliga 
beståndet på biblioteken. Om några bibliotekarier fick arbeta med detta skulle 
de säkert kunna skapa en typ av nationalbibliografi för den litteratur som idag 
ligger ute på nätet och flyter fritt. Risken finns nu att delar – som hela tiden 
med allra största sannolikhet kommer att öka i massa och i angelägenhetsgrad 
– av Sveriges litterära värld aldrig uppmärksammas och aldrig kommer att 
bevaras för eftervärlden (i alla fall inte på samma sätt eller med samma lätta 
tillgänglighet som övrig litteratur).  

Att hela denna värld och litteratur som Internet lagt grogrunden till skulle 
kunna samlas in, katalogiseras och göras tillgänglig på svenska bibliotek är 
dock med all säkerhet att ha för höga anspråk. Möjligheterna som själva 
Internettekniken producerar är i sig närmast anarkistiska. Folk kan skapa när de 
vill, ändra i saker och ting när de vill, och radera när de vill och det är något 
som den störste storebror inte kan hindra. Att kontrollera detta är dödfött.  

Men att samla in, visa upp och berätta om det är en helt annan sak. 
Biblioteken skulle kunna börja med de största sidorna: de stora fulltextarkiven 
och de största och mest välbesökta samlingsplatserna för litterär 
amatörverksamhet. Dessa skulle de kunna titta till, skriva lite om, göra 
tillgängliga i en länksamling och på något sätt katalogisera och göra sökbara. 
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Om de sedan har möjlighet att utveckla detta till att gå in mer direkt på 
enskilda texter skulle ytterligare en dimension tillfogas. Även om detta skulle 
visa sig vara ett allt för tids- och resurskrävande arbete skulle bara inriktningen 
på sidorna i sig vara intressant.  

Anledningen till att den Internetpublicerade litteraturen inte märks i media 
och offentlighet har såklart med detta att göra: för många existerar inte den här 
litteraturen för att den inte återfinns i etablerade medier eller hos förlag och 
bibliotek. Att litteraturen på Internet av den anledningen inte skulle existera är 
en misstolkning. Litteraturen på Internet lever – precis som så väldigt mycket 
annat på Internet – i stora drag i sin egen värld med sina egna regler. Om 
användandet och användarna av Internet ökar kommer den världen också att 
växa. Många framtida läsare kommer säkert att känna sig vilsna på ett 
traditionellt bibliotek, men som fisken i vattnet när de surfar runt bland sina 
favoritsidor på nätet.  

 
En kulturell enhet hade möjlighet att existera på ett annat sätt innan Internet, än 
vad den har idag. Risken är att framtiden kan föra med sig en sådan uppdelning 
av kulturen att vi kommer att sitta där, om inte med fem miljarder olika 
encyklopedier som Umberto Eco utryckte det, så i alla fall med en mängd olika 
varianter. Risken är att vi kommer att bli mer och mer främmande inför 
varandra och att gemensamma referensramar till vissa delar kommer att 
försvinna. Många olika grupper kommer, på många plan, att få det svårare och 
svårare att prata med varandra.  

Det här kan ses som en del av en mer allmän problematik i det 
postmoderna samhället, som Internet som främsta tekniska skapelse satt fingret 
på. I den här uppsatsen har jag försökt sätta litteraturen och bibliotekens del av 
det här problemet under lupp.  

En slutsats är att biblioteken inom detta område på många sätt skulle kunna 
vara viktiga. Även i en framtid där en stor del av litteraturen flyttat ut på nätet 
kanske biblioteket kan fungera som en viktig kulturell mötesplats? 
Folkbiblioteket kanske skulle kunna fungera som en brygga mellan det 
etablerade litteratursystemet och det mer vildvuxna textskapandet på Internet? 
Hos biblioteken finns ett kunnande, en trovärdighet och en plats i samhället 
som gör det viktigt och lämpligt att de bryr sig om detta. Möjligheterna finns 
där. Om bara förutsättningarna skapas skulle mycket kunna göras.    
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Sammanfattning 

Det övergripande målet med denna uppsats är att undersöka huruvida 
biblioteken gör någonting för den litteratur som publiceras på Internet. 
Inriktningen ligger på folkbibliotek och skönlitteratur. 

Uppsatsen innehåller en teoretisk diskussion, vars mål är att ringa in och 
undersöka viktiga aspekter och avgörande punkter när det gäller frågan om 
litteraturpublicering på Internet. Vilka hinder kan uppstå? Vilka fördelar kan 
vara avgörande? Detta gäller både för litteraturen i sig, och för biblioteken. 

Uppsatsen innehåller även två mindre undersökningar av Internet. Den 
första undersökningen tittar på hur man hittar Internetpublicerad litteratur via 
Google. Här undersöks också, till viss del, vilken typ av litteratur man finner. 
Intervjuer görs även med redaktörer som arbetar med de kategorier Google 
använder. Undersökning nummer två går igenom svenska folkbiblioteks 
hemsidor. Syftet med detta är att undersöka i vilken mån de visar väg till någon 
typ av Internetlitteratur. Vissa intervjuer görs även med ansvariga för ett antal 
biblioteks hemsidor. 

Min undersökning visar att man hittar fram till en del litteratur via 
folkbibliotekens hemsidor. Det är dock endast 16 procent av de svenska 
folkbiblioteken som har länksamlingar där det på något vis hänvisas till 
litteratur på Internet. Den litteratur som folkbiblioteken länkar till  är också, i 
helt övervägande grad, litteratur som finns tillgänglig på något av Internets 
fulltextarkiv. Det är litteratur som i de allra flesta fall inte är unik för Internet, 
utan som även finns publicerad i tryckt form.  

Via Google, och speciellt via deras kategorier, hittar man delvis fram till 
liknande fulltextarkiv som hos biblioteken, men där finner man även en annan 
typ av litterärt skapande. I Googles kategori ”Elektroniskt författande” hittar 
man litteratur som är unik för Internet och som vanligen inte tycks vara 
publicerad i andra former.  

Bristen på filter och kognitiva auktoriteter när det gäller litteraturen på 
Internet, kan vara en avgörande orsak till att biblioteken, men även media och 
vanliga läsare, kan ha svårt att ta till sig den här litteraturen.  De stora fördelar, 
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och de många lockande aspekter, som publicering på Internet kan ha, gör dock 
att denna typ av litteratur, med stor sannolikhet, kommer att fortsätta växa. 

Jag ser risker i att två, på många vis väldigt olika, litteraturvärldar kan 
komma att uppstå – risker för bibliotek som kan tappa i vikt och värde, och 
risker för Internetanvändare som i många fall kan bli hänvisade till undermålig 
litteratur. Jag ser också möjligheter för biblioteken att kunna närma sig den 
litteratur på Internet som de inte behandlar idag. Min undersökning tyder på att 
det, till viss del, inte borde vara omöjligt. 
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