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1 Inledning 

 

Genom djupintervjuer med aktiva webbpoeter och analys av hemsidan för webbpoesiforumet 

Sockerdricka ska denna uppsats försöka belysa en marginaliserad poesiscen. 

   En av uppsatsens informanter skrev i ett mail: ”Många dikter kan vara mycket personliga, 

sorgsna och deprimerande; det är ingenting som man vill läsa i en tidning”. Detta citat har 

grävt sig in i mitt huvud under arbetsprocessen. Med ”[…] det är ingenting som man vill läsa i 

en tidning” ringar hon in det som inspirerade mig till att börja arbeta på temat. Det öppnar för 

idén att den officiella poesin, den tryckta, bara är toppen av isberget. Att där bara återfinns en 

viss typ av dikter och en viss typ av poeter. Men framför allt: Att det finns någonting mer.  

   Dagstidningarnas insändarpoesi är varken omfattande eller bred. Det är få poeter som blir 

publicerade i böcker eller magasin – ännu färre som sedan verkligen läses av en större publik. 

Ändå är det vid dessa utvalda forum som litteraturforskningen ofta fastnar. Och när de stora 

förlagen satsar allt mindre på poesidebutanter kan man få intrycket av att allt färre skriver 

poesi.  

   Världen bortom förläggare och redaktörer ser lyckligtvis annorlunda ut. Den klassiska 

författaren må vara ovanligare och mer svårsåld i dag, men författarrollen antar nya former. 

Att fastna vid den tryckta poesin i en diskussion kring lyriken är som att enbart erkänna 

konserthusens välutbildade symfoniorkestrar som riktiga musiker. Genom att uppmärksamma 

webbaserade mötesplatser för poesi och digital lyrik öppnar man ögonen för lyriken som en 

stor och bred kreativ rörelse, en typ av mellanmänsklig kommunikation. Högst levande – 

närmast blomstrande.  

   För att få mer kunskap om webbaserad poesi har jag varit i kontakt med tre medlemmar i 

poesiforumet Sockerdricka.nu, en av Sveriges största samlingsplatser för diskussioner om och 

publicering av lyrik och andra texter. Via e-post har vi diskuterat hur författarskapet formas 

och förändras med webben som publiceringsform. Denna uppsats är en tolkning av svaren jag 

fått, samt en analys av webbsidan Sockerdricka.nu, med stöd av teorier kring 

publiceringsformens förändring och betydelsen av den. 

   Efter detta introduktionskapitel delas uppsatsen in i två delar. Först kommer ett metodiskt 

och teoretiskt avsnitt, som är tänkt att ge läsaren lite bakgrundsfakta och insyn i hur 

arbetsprocessen har gått till. Sedan följer själva analysdelen: ”Om webbsidan”, som diskuterar 

skillnaden mellan tryckt poesi och digital sådan och ”Om poeterna” som tar upp hur 
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informanterna, webbsidans användare, förhåller sig till detta. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande reflektion. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Målet med föreliggande uppsats är att lyfta fram den omfattande, digitalt baserade, lyrikscen 

som främst används av tidigare opublicerade författare och analysera den ur ett 

litteratursociologiskt perspektiv. Syftet är dessutom att se om, och i så fall hur, de mediala 

förutsättningarna påverkar en viss sorts kommunikation. 

   Detta ska undersökas genom följande frågeställning: Hur påverkas författarrollen av den 

publiceringsform och sociala gemenskap som är specifik för webbforumet? 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Jag har inte hittat någon tidigare litteraturvetenskaplig forskning i Sverige med huvudfokus på 

webbaserade litterära poesiforum. Ett flertal litteraturvetare snuddar dock vid ämnet. 

Forskningsprojektet ”IT, berättandet och det litterära systemet”, som bedrevs 1999 – 2003 vid 

Uppsala universitets litteratursociologiska avdelning, är en betydelsefull nationell satsning på 

digital text med ett litteratursociologiskt perspektiv. Forskningsteamet, med professor Johan 

Svedjedal i spetsen, arbetade bland annat fram nya teoretiska modeller för att beskriva den 

digitala litteraturen genom bland annat litterära teman, narratologi och sociologiska aspekter 

på bokbranschen. I The Literary Web diskuterar Svedjedal hur litteraturen påverkats av 

möjligheter för webbpublicering, och tar även kort upp digitala litteraturforum. 1 Diskussionen 

kring digital lyrik fastnar dock vid ganska distanstagande spekulationer kring vilka det kan 

tänkas vara som använder sig av mediet. Liksom i Erik Peurells Users and producers on line, 

en del av Kungliga bibliotekets ”Nya vägar för boken” (1998-2000), ligger avsnittet om 

webbforums fokus främst på sidan ”Novell på nätet”, samt författares individuella hemsidor.2 

Sidorna diskuteras inte som mötesplatser och forum för samverkan kring poesi, utan främst 

som ett sätt för skribenter som refuserats av förlagen att bli sedda. 

                                                 
1 Johan Svedjedal, The Literary Web, Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet 2000. 
2 Erik Peurell, Users and producers on line, Stockholm: Kungliga biblioteket 2000. 
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   I skuggan av dessa förekommer enbart ett fåtal mindre forskningsprojekt kring ämnet.3Detta 

betyder dock inte att webblyriken inte debatteras. Men, som så ofta, uttrycks kritiken av 

mediet i själva mediet.4 På webbaserade poesiforum skapas kontinuerligt nya trådar där 

webbpublicering diskuteras ur olika vinklar; varför man lägger upp sina verk, hur 

webblyriken utvecklats, nya publiceringssätt och sajter, förhållningssätt till antologier och 

andra tryckta motsvarigheter. Se vidare till exempel www.poeter.se och 

www.skaparforum.nu.  

   Internationell forskning är självfallet bredare än svensk. Nordamerikanska litteraturvetare 

och sociologer berör ur många perspektiv publiceringsformers effekter på verk/ författare/ 

läsare.5 Rollen litterära webbforum spelar som identitetsskapande för människor av olika kön 

och etnisk bakgrund har bearbetats i artiklar av till exempel Korina M. Jocson och Susan 

Weisten.6 Jag har särskilt funnit artikeln ”The Virtual Slam: Performance Poetry on the Net” 

av Lisa Brawley användbar. I sin text undersöker Brawley hur poetry slam digitaliserats med 

hjälp av olika webbforum. Sättet hon blandar intervjuer av sidans skapare och aktiva poeter, 

med utdrag ur dikter och kommentarer från diskussionsforum har inspirerat mig mycket i mitt 

val av upplägg. 7   

 

2 Teori 

 

Utopiska förhoppningar om ett fullkomligt demokratiskt samhälle blandas med hot om 

domedagens snara ankomst och kvalitetslitteraturens förfall. Forskningen kring digitala texter 

antar ofta en underton av science fiction. För att nå en teoretisk och metodisk bas till min 

undersökning har jag därför undvikit direkta hypertextteoretiker och satt mig in i perspektiv 

från litteraturvetenskapens utkant, främst inspirerad av bokhistorians materiella utgångspunkt 

och sociologiska metoder kring kommunikation och gruppidentifikation.  

                                                 
3 Se till exempel: Maria Enberg, Born Digital. Writing Poetry in the age of New Media, Karlskrona: Blekinge 
Tekniska Högskola 2007. 
4 Walter J. Ong, “Orality and literacy”, i The Book History Reader, New York: Routledge 2006, s. 135. 
5 Se till exempel: Jay David Bolter, Writing Space, Hyllside: Lawrence Erlbaum Associates 1991; Thomas 
Swiss, Electronic Literature: Discourses, Communities, Traditions. Publiceringsdatum ej angivet. Hämtat från 
http://www.english.niowa.edu/words/swiss_elec_lit.pdf 2008-03-11, utskrift i författarens ägo. 
6 Korina M. Joscon, “’Bob Dylan and Hip Hop’: Intersecting Literacy Practices in Youth Poetry Communities.”, 
i Written Communication, 2006: 23, s. 231-259; Susan Weisten, “Pregnancy, Pimps, and ‘Clichèd Love Things’: 
Writing Through Gender and Sexuality”, i Written Communication, 2007: 24, s. 28-48. 
7 Lisa Brawley, ”The Virtual Slam: Performance Poetry on the Net”, i Chicago Review, 1994: juni. 
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   Då min undersöknings syfte och metod är att kombinera en historiematerialistisk 

utgångspunkt med en fenomenologisk syn på skrivandet har i synnerhet boksociologiska och 

textsociologiska teorier, en del av ämnet bokhistoria, Historie du Livre, kommit väl till pass.8 

Till min hjälp har jag tagit dels texter representerade i antologier, The Book History Reader 

och den svenska motsvarigheten Böcker och bibliotek, dels fördjupande verk av ett antal 

textsociologer, främst Jay David Bolter.9 Skribenter som ryms inom bokhistorians fält 

återfinns även, och kanske i första hand, som strukturalister och poststrukturalister under 

andra ämneskategorier. Men jag anser ändå att bokhistoria är ett bra paraplybegrepp som 

samlar många av de idéer jag vill åt. Gemensamt för dem alla är till exempel att de, i olika 

hög grad, ser på textproduktion och form ur ett historiskt och samhällsavspeglande perspektiv.  

   Diskussioner kring författarens roll, och hur den påverkas av materiella förutsättningar, 

produktionsformer och synen på vetenskap är också en central fråga inom textsociologin. Ofta 

handlar det om en tradition av begrepp efter poststrukturalister som Roland Barthes och 

Michael Foucault. Barthes pläderar för författarens död, och den subjektiva läsarens 

tolkningsföreträde.10 Boken är ett fysiskt objekt, och texten har en viss struktur, men 

författaren kan aldrig bestämma hur läsaren ska uppfatta texten. Läsaren tolkar texten genom 

sina egna erfarenheter och har fritt fram att tolka in underliggande meningar mellan raderna. 

Vidare har läsaren möjligheter att hoppa fram och tillbaka i en text, att enbart läsa slutet, eller 

att skumma igenom historian snabbt genom att läsa första meningen av varje stycke.11 I 

termer av digital text kan vi beskriva det som att webbsidan har en bestämd struktur, som 

visar vilka möjligheter en användare/läsare har, men läsaren bestämmer själv vad sidan 

egentligen förmedlar. 

   Läsarens makt över texten är en grundsten i denna undersökning, en idé som, om vi vänder 

på det, hjälper till att bygga upp bilden av vad en författare är. Under förutsättningen att 

läsaren har makt över texten så verkar det lönlöst att undersöka litterära verk för att få reda på 

någonting om författaren och skrivandets förutsättningar.  

   Barthes förminskning av författaren, till att bara fungera som ordbok i skrivandets 

ögonblick, har kritiserats från många håll under de femtio år som gått sedan essän 

”Författarens död” först publicerades.12 Det ses inte som en slump att författaren, the author, 

                                                 
8 Ej att förväxla med den anglosaxiska ”Book History”, mer inriktad på materialbibliografi. 
9 Jay David Bolter, Writing Space. Hyllside: Lawrence Erlbaum Associates 1991. 
10 Ronald Barthes,”The Death of the Author”, i red. David Finkelstein och Alistair McCleery, The Book History 
Reader, New York: Routledge 2002, s. 280. 
11 Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, 
Modern litteraturteori Del 1, Lund: Studentlitteratur 1993. 
12 1967, i den nordamerikanska tidskriften Aspen. 
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förlorade sin auktoritet just under samma tid som kvinnor och icke-vita fick större frihet att 

publicera litterära texter. När ”de andra”, efter en lång kamp, var på väg in i gemenskapen 

förklarade man gruppen upplöst.13 

   Ett författarteam som kombinerar feministisk kritik och en anti-individualistisk syn på 

författarskapet är språkforskarna Lisa Ede och Andrea Lunsford. Deras idéer kan härledas 

tillbaka till lingvisten och idéhistorikern Michel Foucault, som i essän "Vad är en författare?" 

förklarar författarens roll som ett 1700-tals påfund och vidare en del i skapandet av en 

borgerlig individualism.14 Ede och Lunsford har arbetat vidare på detta och under ett antal 

decennier försökt se hur den poststrukturalistiska idén om det individuella geniet som en 

konstruktion ser ut i praktiken. Målet har varit att krossa myten om den isolerade författaren 

och konkret undersöka de sociala kontexter och grupper som samspelar i textskapandet, i och 

utanför den akademiska världen. Forskningsprojektet Singular texts/ Plural Authors byggde 

på enkäter och intervjuer som ledde till å ena sidan konstaterandet att en stor del av vårt 

skrivande som i praktiken är samarbetande/samverkande (collaborative) författarskap och å 

andra sidan ett uppmärksammande av hur samarbete kring texter nedvärderas genom 

universitetsvärldens måttsystem baserat på individuella prestationer.15 Ede och Lunsfords 

teorier har varit särskilt användbara i uppsatsens avsnitt berörande samverkan kring dikter på 

webbaserade poesiforum. Teorierna om författargeniets konstruktion är viktigt att poängtera i 

denna undersökning, då det ger oss möjligheter att ifrågasätta det individualistiska 

författarskapet, och undersöka samarbeten kring textskapande. 

   Webbpublicerad text är inget nytt forskningsområde och sedan 1980-talet diskuteras det 

med ökande intensitet. Nyckelfrågan har varit vad det nya mediet gör med texter som inte 

kodexen16 har haft möjlighet till. Är den digitala texten en befriande form, bortom den tryckta, 

auktoritära, föregångaren (jämför Espen J. Aarseth, Marie-Laure Ryan, Maria Enberg, Swiss, 

Bolter ), eller har webben egentligen inte förändrat litteraturen mer än att göra den mer 

lättillgänglig (jämför Svedjedal, Keep)?17 Teorier kring Itext, digital text, elektronisk text, 

                                                 
13 Lisa Ede och Andrea A. Lunsford,”Collaboration and Concepts of Autorship”, i PMLA, 2001:2, s. 355. 
14 Michael Foucault, ”What is and Author?”, i red. David Finkelstein och Alistair McCleery, The Book History 
Reader, New York: Routledge 2002, s. 285. 
15 Lisa Ede och Andrea A. Lunsford, Singular Texts/ Plural Authors, Illinois: Southern Illinois University 1992. 
16 En kodex är vad vi med en bredare term kallar en bok, använt i relation till bland annat stentavlan, 
papyrusrullen, datorn. Kodex definierar alltså den materiella, fysiska boken: pärm, sidor, trycksvärta .m.m. 
17 Espen J. Aarstedt, Cybertext – Perspectives on Ergodic Literature, London: The John Hopking University 
Press 1997; Marie-Laure Ryan. ”Introduction”,  i Marie-Laure Ryan, Cyperspace Textuality, Indiana: Indiana 
University Press 1999; Maria Enberg, Born Digital –Writing Poetry in the Age of New Media, Karlskrona: 
Blekinge Tekniska Högskola 2007; Swiss; Bolter; Svedjedal, 2000; Johan Svedjedal, Den sista boken. 
Smedjebacken: Fälth& Hässler 2001; Christopher J. Keep, “The Disturbing Liveliness of Machines”, i “Off 
[with] the page”, i Menjin 2001:juni. 
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hypertext, cybertext, new media, internetlitteratur och webbtext framställs ofta som ganska 

diffusa men erbjuder en välbehövlig begreppsapparat för den som vill tala om webbaserad 

litteratur. Jag kommer i fortsättningen främst att använda begreppet webbtext, eller 

webbpoesi, för att få en bred definition med en materiell ram. Motiveringen till detta är helt 

enkelt att objekten är publicerade på webben och att de av författaren själv eller av andra 

benämns poesi. Jag använder mig även av Enebergs term digital poesi.18  

   För att se hur nya publiceringsformer och mötesplatser för diskussion omdefinierar 

poesiscenen utgår jag alltså från en boksociologisk syn på de materiella, tekniska, 

förutsättningarna som avgörande för en förändring. Med hjälp av begreppsapparater från 

digital textforskning försöker jag beskriva hur webbsidan ser ut och med en fenomenologisk 

och litteratursociologisk syn på författaren vill jag undersöka, och samtidigt erkänna, 

skribentens upplevelser av den.  

 

3 Metod 

 

Att jag ville komma närmare författarens erfarenheter var ett av grundsyftena med uppsatsen 

och därför föll valet av metod sig ganska naturligt. Genom en kvalitativ metod och 

djupintervjuer kan man nå en annan typ av information än genom kvantitativa uträkningar.19 

Med en fenomenologisk utgångspunkt, en önskan att vilja ta reda på hur saker upplevs och 

inte sanna svar på hur de ”är”, lämpar sig metoden extra väl.  

   Föreliggande uppsats försöker alltså inte ge en generell bild av hur poeter som använder 

webbforumet tycker. Det jag fokuserar på är intressanta funderingar hos just de människor jag 

talat med. Det har varit viktigt för mig att försöka sätta informanterna i centrum och att låta 

deras uttalanden styra analysen, samtidigt som jag som skribent hela tiden tolkar informantens 

utsagor, både medvetet och omedvetet.20 Det jag uppfattat som centralt för en viss person 

kanske egentligen är ett sidospår, eller syftar på någonting helt annat.  

   I en kvalitativ studie är det en fördel att hålla sig till få personer; här uppgår antalet till tre. 

Av erfarenhet från tidigare uppsatser har jag insett att man förlorar mer än man vinner på att 

ha fler informanter. Även om diskussionerna med varje enskild person kan bli lika bra blir 

                                                 
18 Maria Eneberg, Born Digital – Writing Poetry in the Age och New Media, Karlskrona: Blekinge Tekniska 
Högskola 2007. 
19 Anders Persson, ”Metodspråk och tillhörighet – reflektioner kring individen i vetenskapssamhället”, i red. 
Katarina Sjöberg, Mer än kalla fakta, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 14. 
20 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidsson, Sociologisk metodik, Malmö: Liber 2002, s. 218. 
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den slutliga sammanställningen lätt ytlig och riskerna för omotiverade generaliseringar större. 

Med enbart tre informanter hoppas jag därför, paradoxalt nog, kunna ge en mer varierad och 

djupare bild av författarskapet. 

   Urvalsprocessen var uppdelad i flera steg. Eftersom jag inte har haft några särskilda kriterier 

på ålder/kön/klass/sexualitet så slumpades informanterna fram från en lista över vilka som 

varit ”senast online” på Sockerdricka.nu. Listan är tillgänglig för alla som löst medlemskap i 

poesiforumet och uppdateras varje minut. Av praktiska skäl gjordes urvalet under en 

förmiddag, då ”senast online” inte förändras med samma tempo som under kvällsrushen. För 

att sedan avgränsa mig till aktiva poeter använde jag kriteriet att informanterna skulle ha 

publicerat minst tio dikter totalt, varav minst en den senaste månaden. Till de tio senast 

inloggade aktiva poeterna skickade jag ett e-post meddelande där jag beskrev uppsatsens tema 

och undrade om de var intresserade av att svara på frågor kring författarskapet. Många 

svarade, men jag utvecklade en längre brevkorrespondens med enbart de tre som svarat 

snabbast; de tre som nu bildar grunden till uppsatsen.  

   Urvalet är alltså egentligen inte helt slumpmässigt. I första gallringen gällde det att vara 

inne på Sockerdricka kvart över nio en onsdagsförmiddag, vilket de flesta som arbetar eller 

går i skolan inte ofta har möjlighet till. Med tanke på att jag i nästa skede valde ut informanter 

efter vilka som svarade snabbast gällde det inte bara att vara inne på sidan ett ögonblick på 

morgonen, utan att stanna kvar en tid och hinna svara på mail. Även svarandet är en ofrivillig 

urvalsprocess. Det är inte alla som svarar på en förfrågan om att delta i en undersökning. De 

som gjorde det kommenterade ofta sin välvilja med att förklara hur viktig poesin var för dem 

eller att ”jag själv håller på med en uppsats i skrivande stund och måste förlita mig på andras 

godhet av att hjälpa till”.21 

   Att göra intervjuerna via e-post var det mest praktiska i sammanhanget. Informanterna 

arbetar uppenbarligen ofta kreativt i digital text, det är troligtvis ett medium som de känner 

sig bekväma i. Användningen av e-post som kommunikationssätt för intervjun blir också ett 

sätt att överbygga geografiska hindren, på samma sätt som webbforumet i fråga gör. Det blir 

ett sätt att skapa närhet trots den uppenbara distans som finns mellan forskare och informant.22 

Här bör jag också poängtera vikten av att locka intresse och vara personlig i kontakten, vilket 

är särskilt betydelsefullt i så lätt avpersonifierande medium för kommunikation som e-posten 

är. Att inte svara på ett mail är mycket lättare än att ignorera ett tilltal, ansikte mot ansikte. 

                                                 
21 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren 2/4 2008. 
22Gunnar Andersson och Anders Persson, ”Närhet/Distans, forskare/informant, forskning/undervisning – några 
avslutande reflektioner”, i red. Katarina Sjöberg, Mer än kalla fakta, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 195. 
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   Intervjun inleddes med att jag skickade ut fem frågor, gemensamma för alla informanter: 

1. Först skulle det vara intressant att få reda på lite bakgrund; Varför skriver du poesi 
och hur länge har du gjort det?  

2. Vad tycker du är den största fördelen med att publicera dikter, dagböcker och 
liknande på en poesisajt? 

3. Hur har sockerdricka/ internet förändrat ditt sätt att skriva? Det kan till exempel 
handla om snabbhet, mängd, stil, tema, kontakter, publicering…  

4. Vad tycker du att det är för skillnad mellan att vara författare som främst publicerar 
sina alster på webben och att vara en författare som främst skriver för att tryckas (ex. i 
dagstidningar, antologier). Tror du att grupperna har samma mål/ syfte? 

5. Har du testat någon form av samarbete skribenter emellan, till exempel att ta och ge 
kommentarer eller cirkelpoesi, och vad är i så fall din erfarenhet av det? 

Informanterna svarade och jag spann vidare med följdfrågor på teman i svaren, fick ytterligare 

svar, och så vidare. Frågorna var av en riktad, men ändå öppen, karaktär och informanterna 

fick möjlighet att diskutera ganska fritt.23 I kontrast till de första fem frågorna fungerade de 

flesta följdfrågorna mest som en uppbackning, i stil med ”När du skriver […], vad syftar du 

då på? Kan du berätta mer om […]?”. Detta ledde till att olika saker diskuterades med alla 

informanter. 

   För att fokusera specifikt på det internets materiella ram har jag även gjort en tolkning av 

webbsidan, främst baserad på Bolters teorier om digital text. Analysen av sidan är min 

personliga tolkning och den finns med främst för att beskriva vilka materiella förutsättningar 

författarna i djupintervjuerna utgår ifrån. Jag har även tagit kontakt med webbforumet 

Sockerdrickas skapare, David Lundin, för att få svar på frågor om sidans utformning.  

   Genom att kombinera tolkningar av webbsidans materiella ram med djupintervjuer hoppas 

jag kunna se både hur författaren påverkas av sitt medium och hur forumet påverkas av 

skribenten.  

 

 

 

 

 

                                                 
23 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidsson, Sociologisk metodik , Malmö: Liber 2002, s. 140. 
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4 Om webbsidorna 

 

4.1 Sockerdricka.nu - funktioner 

 

 ”Välkommen till Sockerdricka! Detta är ett litterärt forum, en poesins oas i det karga 

landskap som vi kallar internet. Här träffas tusentals författare och hjälper varandra utveckla 

skrivandet genom att publicera texter och utbyta kritik.” 24 

   Poesiforumet Sockerdrickas startsida använder olika grafiska medel för att på flera sätt ringa 

in sidans funktion. Ovan hälsningsfrasen finns en talande illustration – ett fotografi av en 

öppen anteckningsbok med en blyertspenna vilande i bokryggen. I ett nätverk av fönster 

byggs olika menyer upp för att användaren lätt ska kunna navigera på sidan.  

   Det som näst efter bilden drar till sig min blick är ”Innehåll”; rutan bredvid den i vilken 

medlemmar skriver in sitt ”Användarnamn” och ”Lösenord”. Innehållet är en statistisk 

redovisning av hur många aktiva medlemmar forumet har (17282), hur många som är 

inloggade just nu (101), antal publicerade dikter (498634), noveller (31100), artiklar (5927), 

dagboksinlägg (458061), recensioner (21509) och foton (62057).25   

   Hur kommer det sig att en nischad sajt kring poesi har byggt upp ett så stort bibliotek under 

de enbart åtta år som den funnits? Sockerdrickas skapare, David Lundin, tror att mycket ligger 

i gemenskapen sajten lockar till. ”Allt fler använder nätet för att hålla reda på vänner och 

kollegor i stora sociala nätverk (t.ex. Facebook)” Han förklarar att uppsvinget för de ”mindre, 

nischade forum som Sockerdricka representerar” är en självklar följd av och komplettering till 

detta.26  

   David Lundin beskriver att ” [p]å sajten samlas man kring skrivandet som intresse och ges 

möjlighet att ägna sig åt det helhjärtat, med hjälp av de funktioner som sajten ställer till 

förfogande.”27 Sajten har lagts upp på ett sätt som ska locka till samarbete kring poesi. Det är 

en mötesplats där användaren skapar en personlig hemsida och har möjlighet att kommunicera 

med andra medlemmar genom bland annat gästböcker, forum, personliga meddelanden, 

medlemskap i olika grupper (under teman som: ”Lars Winnerbäck” eller ”Rubrikpoesi) och 

chattsidor. För att publicera sina verk går man in under kategorin ”Läsa/Skriva” och väljer om 

                                                 
24 www.sockerdricka.nu 
25 Uppgifterna är hämtade från www.sockerdricka.nu kl. 16.45 den 6/5 2008.  
26 E-post från David Lundin till Karin Sjögren den 1/4 2008. 
27 E-post från David Lundin till Karin Sjögren den 1/4 2008. 
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man vill göra en dikt, ett dagboksinlägg, en novell, en recension, ett zine, lägga upp ett foto 

eller publicera en artikel. Det finns även möjlighet att ladda upp inspelade eller illustrerade 

dikter och att tillsammans med andra skapa ett cirkelpoem.28  

   Oavsett vilken genre medlemmarna publicerar sig i är möjligheter till att ge kommentarer på 

varandras verk centrala. ”Detta är onekligen sajtens viktigaste funktion”, säger David Lundin 

och syftar på att kommenteringen är ”den som låter medlemmarna utbyta kritik som hjälper 

varje författare att utvecklas i sitt skrivande.”29 Förutom att skriva kommentarer i ett 

forumliknande mönster under varje enskild dikt kan medlemmar gå med i kommentarklubbar: 

” En kommentarklubb är en samling människor som tycker om att kommentera varandras 

verk – som tycker om att få kommentarer på sina egna verk. Om man är medlem i en 

kommentarklubb kan man skicka sina dikter och noveller till klubben för att bli 

kommenterade. Man kan gå till klubbens sida för att, utan att veta vems dikterna är, ge 

kommentarer åt verk som skickats till klubben.”30 

   Det kostar ingenting att vara medlem i sockerdricka, men ekonomin är ändå ständigt 

närvarande. Populära sajter är även populära marknadsplatser. En besökare av Sockerdicka.nu 

måste ta sig igenom flera popup-fönster och en ram av reklam från utomstående företag. Men 

även Sockerdricka bedriver försäljning. Förutom antologier, t-shirts och liknande kan 

användare köpa VIP-medlemskap, som bland annat gör det möjligt för dem att publicera ett 

oändligt antal dikter per vecka (annars begränsat till fem).  

 

4.2 Webbsidans tankekarta 

 

Jay David Bolter menar att den visuella och tekniska karaktären av vårt skrivmedel påverkar 

både hur vi skriver och hur vi tolkar texter. Skillnaden mellan skriftkulturer handlar alltså i 

första hand om de materiella förutsättningarna. För handskriften kan materialet vara en 

papyrusrulle, en kodex eller ett anteckningsblock. Den digitala texten definieras däremot av 

datorskärmen. Detta påverkar texten och läsarens uppfattning av den på många sätt. Medan 

kodexen är strikt bunden av sina marginaler, har den elektroniska texten möjlighet att vara 

mer flytande och locka till en interaktiv relation mellan läsare och skribent.31 

                                                 
28 Ett cirkelpoem är en dikt som skrivs gemensamt, genom att olika författare bidrar med en eller flera rader som 
byggs samman till en längre text. 
29 E-post från David Lundin till Karin Sjögren 1/4 2008. 
30 www.sockerdricka.nu – vidare ”forum” – ”kommentarklubbar” 
31 Bolter, s. 11. 
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Bild 2: Startsida för www.sockerdricka.nu, maj 2008. 

Bild 1: Startsida för www.sockerdricka.nu, augusti 2000 

   I webbsidornas begynnelse fanns en strävan mot att formmässigt efterlikna föregångaren; 

boken eller tidningen.32 Sockerdrickas första 

version var uppbyggd som en enkel variant 

av en tidningssida, med mycket och 

informativ text uppdelad i stående spalter (se 

bild 1). I takt med att medlemsantalet ökade 

utvecklades sidan vidare, med fler funktioner 

och en ny layout.33  

   I dag är sidan uppbyggd av, vad Bolter 

beskriver som, ett nätverk av fönster. Rutor 

och bilder samspelar för att fungera som 

länkar in i olika delar av sajten. Inga texter 

är längre än två – tre meningar; de är fragment som leder läsaren vidare in i sidan (se bild 2). 

   Utvecklingen visar hur webbforumet förflyttas längre och längre ifrån sin tryckta 

föregångare. I analog text är en hierarkisk uppbyggnad av teman och underrubriker central för 

förståelsen. En fast struktur, där det 

tydligt framkommer vad som är mest 

väsentligt, är ofrånkomlig. Detta strider 

ofta mot författarens arbetsprocess. 

Idéerna kommer inte i en strikt ordning, 

en efter en, utan ibland dyker många 

olika, och lika väsentliga, teman upp 

samtidigt. I förarbetet till en längre text 

arrangerar många skribenter sina idéer 

med hjälp av till exempel tankekartor eller 

post-it-lappar. Detta för att ge tankarna 

möjlighet att byggas upp parallellt, för att i ett senare skede omstrukturera dem till att passa 

kodexens marginaler. Men utan bokens gräns behövs inte denna struktur på samma sätt. I 

kontrast till den tryckta texten ger den digitala möjligheter för skribentens tankekarta att 

visualiseras. Med hjälp av olika rutor kan en mängd teman existera samtidigt och bindas 

                                                 
32 Bolter, s. 15. 
33 www.sockerdricka.nu – vidare ”hem” – ”historia” för att läsa mer om framkomsten av sajten Sockerdricka. De 
blanka utrymmena på bilden av sidan är vanligtvis täckta av annonser från olika företag. 
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samman till större, länkuppbyggda, nätverk. Den nätverksstrukturerade texten som annars 

förknippas med förarbetet kan nu vara en del i slutprodukten. 34 

   Inte bara dispositionen är friare i digital text. Länksystemen utgör också ett steg bort från 

kodexens strikta hierarkier. 35 Genom att klicka på speciella ord eller symboler tar vi oss 

vidare till andra sidor eller nya fönster. Systemet kan liknas vid kodexens fotnotsystem, där en 

symbol leder oss vidare till en annan del av texten. Men likheterna slutar där. Det finns en 

tydlig parentesisk karaktär hos kodexens fotnoter, då de senare återfinns längst ner på sidan 

eller längst bak. Denna egenskap är inte alls lika framträdande i webbtexters hyperlänkar.36 

Om man bland kommentarerna till en sockerdrickadikt klickar på en viss kommentators namn 

kommer man in på dennes profil. Men användarprofilen är inte en underkategori, en fotnot till 

dikten eller kommentaren i fråga; det är en egen pusselbit i vad som bygger upp Sockerdricka. 

Denna förminskning av hierarkiska skillnader gör det svårt att påstå att hyperlänkar är en 

direkt översättning av kodexens fotnoter.37 Även om idén är densamma gör webbens 

möjlighet till snabba förflyttningar mellan tid och rum att betydelsen blir en annan. 

 

4.3 Den digitala texten och friheten 

 

Gutenbergs utveckling av tryckpressen gjorde massproduktion av text möjligt, vilket 

förändrade både vårt sätt att skriva och traditionerna kring läsning. Övergången från 

handskrift till tryck var en revolution. Först nu blev böcker tillgängliga för en något större elit 

och kunskap kunde spridas i helt andra volymer. Med tryckpressens hjälp kostade det lika 

mycket att producera hundratals exemplar av en bok som det tidigare kostat att skriva av ett.38 

Som den främsta bokhistorikern och forskaren kring övergången, Elisabeth Eisenstein, 

uttrycker det: ”[t]he absence of any apparent change in product was combined with a 

complete change in methods of production, giving rise to the paradoxical combination of 

seeming continuity with radical change”39 

                                                 
34 Bolter, s. 21 f. 
35 Bolter, s. 21. 
36 Bolter s. 25. 
37 Bolter s. 15. 
38 Se t ex Elisabeth Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge 
University Press 2005. 
39 Citat efter Bolter, s. 34. 
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   Övergången från tryckt till digital text kan vi förhålla oss till på ett liknande sätt. 

Publiceringen på internet ger gamla funktioner en ny scen.40 Bilder och texter som möter oss 

på webbsidor känns ofta välbekanta; experimentell hypermediapoesi har helt enkelt inte slagit 

igenom. Det kanske mest relevanta sätt som internet värnar om den svenska litteraturen på, är 

istället genom ganska traditionella mötesplatser som nätbaserade bokhandlar och webbaserade 

gemenskaper med fokus på litteratur.41 

   Även om läsarens intressen och genrepreferenser är detsamma som under den predigitala 

epoken kan andra detaljer ha förändrats. Länksystem och en inte lika fast kronologisk ordning 

ger läsaren fler möjligheter att själv välja hur och vad den vill läsa.42 Det menar Bolter, som i 

Writing Space skriver: ”A reader who consults the New York Times Information Service does 

not want to read every article in the database; the student in computer-assisted instruction 

does not need to want to read every response the computer has to offer for every possible 

wrong answer. The reader exercises choice at every moment in the act of reading.”43 Aarseth 

tar en liknande ståndpunkt när han beskriver läsaren av en hypertext som en självständig 

spelare, medan läsaren av en pappersbok är en tågresenär vars frihet enbart sträcker sig till 

valet av vid vilken station den vill hoppa av och på.44  

   Jag kan hålla med om att den stora skillnaden mellan den sockerdrickapublicerade dikten 

och antologiernas samlingar ligger hos läsares aktivitet. På en webbsida kan läsaren, eller 

användaren, lätt hoppa emellan olika länkar och fönster på ett snabbare och friare sätt än det 

som finns uppbyggt i tryckta böcker.45 Gränserna mellan en författare och en läsare bryts upp 

i möjligheterna till kommunikation mellan dem. En läsare av en dikt kan i nästa stund vara 

medförfattare till densamma. På så sätt kan webblyriken ses som en reaktion mot de analoga 

texternas linjära form.46 

   Bolters, Aarseths och flera andra digital textforskares entusiasm över webbens möjligheter 

till valfrihet känns dock överdrivet utopisk. Vad de inte verkar ha haft i åtanke är att inte 

heller många läser sin tryckta dagstidning från pärm till pärm. Inte heller läroböcker följs 

slaviskt efter den ordning författaren en gång arrangerat – studenten hoppar fram och tillbaka 

mellan de stycken som känns relevanta. Samma sak med poesi. De flesta dikter, vare sig de 

                                                 
40 Svedjedal, The Literary Web, s. 141. 
41 Svedjedal, Den sista boken, s. 78. 
42 Svedjedal, Den sista boken, s. 67. 
43 Bolter, s. 8. 
44 Aarseth, s. 4 f. 
45 Aarseth, s. 4 f. 
46 Ryan, s. 5 - 11.  
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återfinns på internet, i en dagstidning eller i en antologi, är gjorda för att läsas från början till 

slut, men det finns alltid läsare som gör annorlunda.47  

      Det är viktigt att inte helt okritiskt hylla webblyriken och dess möjligheter till en 

demokratisering av ordet. I “The Disturbing Liveliness of Machines” uppmärksammar 

Christopher J. Keep likheterna mellan webblyrikens ”frihet” och valfriheten hos en 

konsument på en stormarknad. Även om konsumenten i teorin kan plocka på sig vad och hur 

mycket eller hur lite den vill, så finns det alltid starka normer och marknadskrafter som drar åt 

olika håll. Även om kodexens stränga form inte fysiskt finns kvar i datorn så har inte läsaren 

möjlighet att helt decentralisera den från sitt tankesätt.48 

 

5 Om poeterna  

 

5.1 Informanterna 

 

Om förra kapitlet diskuterade de materiella förutsättningarna genom webbanalytiska 

perspektiv kommer detta att fokusera på författarnas upplevelser av funktionerna. Avsnitten 

bygger framför allt på tre djupintervjuer som gjorts via e-post våren 2008, med 

sockerdrickamedlemmarna och poeterna som här kallas Mariana Andersson, Esma Johansson 

och Jenny Karlsson. 49 Poeterna är kvinnor mellan 20 och 26 år som studerar i Växjö, 

Stockholm respektive Falun.  

   Karlsson har varit medlem i forumet i fem år, vilket är tre år längre än de andra. Hon 

började skriva dikter när hon var 10 år, och skriver numera även noveller, film- och 

teatermanus ”och de flesta texter man kan komma på”.50 Ingången till skrivandet varierar 

beroende på genre. ”Poesin handlar om känslor, medans till exempel manusen handlar mer 

om idéer som jag vill dela med mig av.”51 

   För Andersson var det farfaderns bortgång som fick hennes skrivande att ta fart. Hon var nio 

år och kände tröst i ”att få ur sig alla känslor på papper som virvlade omkring i min lilla 

                                                 
47 Svedjedal, Den sista boken, s. 78. 
48 Keep, passim. 
49 Namnen på de tre intervjupersonerna är figurerade. Efternamnen valdes bland de tre populäraste, enligt 
Statistiska Centralbyråns lista över de vanligaste efternamnen i Sverige år 2007: 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____31063.asp 
50 E-post från ”Jenny Karlsson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
51 E-post från ”Jenny Karlsson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
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förvirrade kropp”.52 Sedan dess har skrivandet fortsatt att handla om en slags 

känslobearbetning. 

   Nedstämdhet och kärlek, starka känslor, konstaterar Johansson som en utlösande faktor till 

mycket av den poesi hon producerat. ”För mig är poesin lite av en räddare i nöden. Jag 

"andas" genom poesin”.53 Men en annan anledning till att hon fortsatt sedan trettonårsåldern 

är språkintresset: ”att leka med ord eller hitta fina, annorlunda eller vanliga, ord. Leka med 

meningarna, sammansättningen, hitta olika grammatiska lösningar.”54 

 

5.2 Född digitalt och sparad i pärm 

 

Webbforumets struktur påverkar på olika sätt de skribenter som väljer att publicera sina dikter 

på sidan. Bolter menar att man formas av sitt skrivmedium. För att skriva på en webbsida 

måste man tänka sig in i webbsidan, vilket i förlängningen innebär att mediet för publicering 

formar skribentens tankesätt och dennes vanor.55 Detta är någonting även informanterna håller 

med om, till viss del.  

   Andersson beskriver att hon numera oftast skapar sina dikter direkt på poesiforumet. ”De 

dikter som jag är mest nöjd med sparar jag i [W]ord. Annars lägger jag bara upp dem på 

[S]ockerdricka.”56 Webbforumet har alltså inte bara blivit ett sätt att publicera slutprodukten; 

det är med genom hela skaparprocessen. Även om dikterna på Sockerdricka.nu vid en första 

anblick liknar den tryckta föregångaren, så är de vad som kan kallas born digitally.57 I motsats 

till kopian av Strindbergs Fröken Julie som återfinns på Projekt Runebergs hemsida så är 

Anderssons dikter skapade digitalt, för att i första hand läsas från en datorskärm.58 Även 

Johanssons dikter är ofta skapade digitalt, ibland direkt på sajten, ibland i ett skrivdokument 

som sparas på datorn för att sedan kopieras över till sajten – men det händer att även hon 

skriver för hand.59  

                                                 
52 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
53 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
54 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
55 Bolter, s. 11. 
56 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 13/4 2008. 
57 Enberg, s. 2 f. 
58 ”Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk 
nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet. Det grundades 1992 och hör hemma hos 
datorföreningen LYSATOR vid Linköpings universitet i Linköping, Sverige.” källa: runeberg.org 
59 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 11/4 2008. 
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   En kombination av digital och handskriven text vittnar om att övergången till digital text 

inte är absolut. Det finns en känsla av att webbaserad text lätt riskerar av förloras och därför 

bör kopieras över till en säkrare lagring eller skrivs ut på papper. Johansson beskriver det som 

att ”[d]e flesta av mina dikter samlar jag i en pärm, på cd-rom samt på en extern hårddisk. Vill 

helst inte förlora dem om det går att undvika.”60Även David Lundins företag Recito, som står 

bakom Sockerdricka, kombinerar tryckt och digital text genom att hysa en liten 

förlagsverksamhet som producerar trycksaker. Förlagets första utgivningar var antologier 

baserade på dikter som publicerats på sajten. Lundin berättar att ”[a]ntologierna är ämnade att 

fungera som en sporre att utveckla sitt skrivande och uttagningen var i form av en tävling där 

en jury bestämde vilka verk som skulle vara med. Den som vill medverka måste således 

nominera ett verk som man har arbetat på för att göra så ’bra’ som möjligt och låta detta 

bedömas av en oberoende jury.”61 Johansson är den enda av skribenterna som har publicerat 

sin poesi tryckt genom en av Sockerdrickas antologier, vilket hon ser ”som ett erkännande på 

något vis – även om det är litet”.62 ”Jag har någon gång blivit tillfrågad om jag vill delta i en 

antologi om några författare, där det skulle kosta en viss summa för ett antal dikter (eftersom 

tryckning och sånt kostar) men jag nappade inte då. Däremot så har jag börjat fundera på att 

ge ut en diktsamling när ekonomin tillåter.”63  

   I jämförelse med Strindbergs pjäser som nyligen gjorts om till digital text är alltså vägen 

hos dessa skribenter den motsatta. Dikterna skapas digitalt, för att eventuellt, i ett senare 

skede, bli en del av en tryckt publikation. 

 

5.3 Poesisamarbeten 

 

En funktion förklaras återkommande som Sockerdrickas största tillgång – möjligheterna att ge 

kommentarer på varandras dikter.  

”Fördelen med att publicera sina diktverk” säger Andersson, ”är att man får kritik för dem. De 

dikter som jag anser är för personliga/privata lägger jag dock inte upp. Oftast finns det 

människor som känner likadant som man själv, så många dikter leder till mailkontakt med 

                                                 
60 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 11/4 2008. 
61 E-post från David Lundin till Karin Sjögren den 3/4 2008. 
62 E-post från “Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
63 E-post från “Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
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andra likasinnade människor, vilket jag tycker är trevligt.”64 För Jenny Karlsson fungerar 

Sockerdricka både som ett sätt att enkelt få tillgång till ny och inspirerande poesi och en chans 

att diskutera egna och andras dikter: ”Att kunna träffa poesi/skrivintresserade människor och 

diskutera texter eller helt andra saker, och att kunna läsa alla typer av texter har varit väldigt 

inspirerande och intressant!”65 Johansson berättar: ”Jag minns inte mina första intentioner 

med att gå med i en poesicommunity, kanske bara chansen att få bli läst. Nu har jag andra 

tankar med det, att det kanske hjälper någon att läsa det jag skriver, bygga relationer med 

andra människor som jag inte skulle komma i kontakt med i vardagslivet (kanske på grund av 

avstånd eller bara alla fördomar som de flesta bär med sig i någon form).”66  

   Thomas Swiss, poet och debattör kring nätbaserad lyrik, är en av flera teoretiker som 

trycker på webblitteraturens sociala funktion. Han beskriver att det alltid har funnits litterära 

diskussionsgrupper, salonger, och annat som gynnar samarbeten, men nu har de geografiska 

hindrena minimerats.67 Författarrollen är under uppdatering. 

   Foucault förklarade författaren som en konstruktion, en del i kapitalismens framväxt genom 

skapandet av en individualistisk intellektuell egendom – det vill säga en syn på konst, idéer 

och kultur som någonting som skapas av ett enda ensamt geni. Tidigare var sättaren och 

bokbindaren lika mycket hantverkare som den som kom på själva orden. I och med den 

digitala textens framväxt borde det individuella geniet luckras upp än mer.68 Samarbeten, 

någonting som alltid setts som självklart inom annan kulturverksamhet, till exempel 

filmskapandet, blir återigen allt vanligare inom lyriken. Dels poeter emellan på olika forum, 

och dels genom att poeter möter andra yrkeskategorier som fotografer, marknadsförare, 

publicerare, och inleder samarbeten både inom verket och i dess kontext.69 

   På Sockerdricka är det tydligaste sättet för samarbete kring lyrik alltså 

kommenteringsfunktionen, där medlemmarna kan ge och ta kritik. Datanätverkets 

kommunikation är inte live, men sker ändå oftast i en ganska avslappnad konversationsstil. 

Bild 3 visar ett urklipp av en diktpublicering. Överst finns titel, författarens alias, diktens 

genre, när den är skapad samt beskrivning av temat. Själva dikten kan utformas grafiskt på 

olika sätt, med hjälp av bilder och färger eller som här, kursivering och fetstil. Nedanför 

texten kan sedan kommentarer, feedback, skrivas och man lägga till dikten bland sina 

”favoriter”. 

                                                 
64 E-post från “Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
65 E-post från ”Jenny Karlsson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
66 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
67 Swiss, s. 15. 
68 Ede och Lunsford, Collaboration and Concepts of Authorship, s. 354. 
69 Swiss, Thomas,  s. 15 f. 
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Bild 3: Exempel på dikt och kommentar från 
Sockerdricka.nu, publicerat efter författarens godkännande. 

   För Andersson har det varit viktigt för det egna skrivandets utveckling att kunna få tips och 

råd av andra skribenter:  

 

[J]ag har ändrat mitt upplägg på 
texter många gånger, som jag fått i 
inspiration ifrån andra. Jag använder 
kanske inte punkt lika ofta som jag 
gjorde i början, jag använder helst 
inte stora bokstäver i onödan, ändrat 
takten och rytmen i mina verk osv. 
Ofta beror det på att jag fått 
konstruktiv kritik ifrån läsare, eller 
att jag bara spanat in någon annans 
dikter som gett mig inspiration.70 

 

Andersson ser kritik och kommentering som 

”oftast väldigt givande och 

konstruktivt”.71Andra, som till exempel 

Johansson, känner inte att kommentarer alltid 

har en avgörande inverkan på skrivandet. ”Jag 

försöker […] bredda mig – men grundstilen 

är nog ändå jag. Självklart försöker jag på 

något vis ta åt mig av den kritik (positiv och negativ) som ges, men det är inte alltid man vill 

det heller [---] för att man känner att de tar bort det som är en själv ur det man skriver, medans 

annat kanske faktiskt kommer framhäva en.”72 

   Det finns dock en gräns när det digitala forumet känns för opersonligt för gemensamt 

skrivande – när det kommer till cirkelpoesi. ”Jag har testat såna saker, men aldrig över 

internet”, säger Karlsson. ”Jag tycker att det är en sak som känns väldigt stel och läskig på 

internet, men som fungerar väldigt bra i verkligheten. [J]ag vet faktiskt inte alls varför det är 

så, men ja... Så är det.”73 För Johansson är det viktigt att först känna personen som man 

kommer att skriva tillsammans med: 

 

Vet man vem man delar sitt verk med, så kan man nästan i förväg säga om man 
kommer bli nöjd med det eller inte. Jag tror att det är svårt att dela på ett skrivande, och 
därför behöver man på något vis ha samma grund – språkligt eller tankemässigt sett.   
[---] 

                                                 
70 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren 8/4 2008. 
71 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren 8/4 2008. 
72 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren 7/4 2008. 
73 E-post från ”Jenny Karlsson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
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För min del är skrivandet – poesin – känsligt. Väldigt känsligt. Men det kanske också 
beror på vilken form det är på poesin. Det kanske är lättare att skriva en "skämtdikt" 
tillsammans med någon annan, än en som är på ett sublimare plan. Än en gång så vill 
jag påpeka språket. Eftersom jag själv är ganska känslig med grammatiken (man kan 
använda den hur som helst – men den får inte bli fel!) och stavningen, så är det inte så 
lätt för mig att dela en text med vem som helst. Men jag har också exempel som har 
blivit ganska bra.  
Jag måste nog tycka att vikten av att känna varandra, varandras skrivstil och  
tankar, är grunden, men det är ju helt utifrån mig. Någon annan kan ha en annan 
upplevelse. (Som det kanske är med allt, vissa älskar att laga mat tillsammans med 
andra och det blir dessutom bra. Andra lever verkligen efter orden "Ju fler kockar  
desto sämre soppa")”74 

 

Distansen som ett webbforum inte helt kan överskrida ses som både positivt och negativt. 

Karlsson beskriver hur det är lättare att visa upp personliga dikter på det så pass säkra 

avståndet som internet erbjuder. Skribenten behöver inte ”visa sig särskilt sårbar genom att 

fråga om någon vill läsa eller se en omedelbar reaktion. Jag tror att det var därför jag började 

publicera saker på internet från början, och det är säkert därför jag fortsätter, även om jag 

numera är mer bekväm med att låta folk se saker jag skrivit även i ’verkligheten’.”75 Även för 

Andersson kunde poesiintresset blomma ut på webbforumet, för att sedan svämma över in i 

vardagen: ”Jag har bara poesivänner på [S]ockerdricka, men jag har även vänner i det verkliga 

livet som jag "värvat" i sockerdricka som jag brukar diskutera med.” För Johansson har dock 

det allmänna språk- och litteraturintresset lett till att hon diskuterar poesi både på 

Sockerdricka och i skolan, på jobbet och på fritiden. I stället för att det ena ska ersätta det 

andra kompletterar världarna varandra. 

 

5.2 Poesi i förändring 

 

”Många dikter kan vara mycket personliga, sorgsna och deprimerande; det är ingenting som 

man vill läsa i en tidning […] Tryckta verk är oftast väldigt genomtänkta, professionella, 

lättsamma och riktade till den större delen av befolkningen.”.76 

   Mariana Andersson menar att det på internet finns en större frihet för poeter att skriva ”i 

princip vad som helst”. Detta utlöper ibland i ”oseriösa, absurda och dåliga texter och 

dikter”77. ”Idag handlar det så mycket om att vara så unik och exceptionell; man måste 

                                                 
74 E-post från ”Esma Johansson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
75 E-post från ”Jenny Karlsson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
76 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
77 E-post från ”Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 8/4 2008. 
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egentligen inte vara professionell, utan det räcker med att man är överdrivet originell för att 

man ska bli "känd". Det känns som om författare och poeter förr i tiden var professionella, 

petiga och rytmiska, medan idag gäller det bara att vara egen och se utanför ramarna.”78 

   Liksom i den litteraturvetenskapliga debatten står idéer kring poeternas frihet emot rädslan 

för lyrikens förfall.79 Samtidigt som poesin äntligen kan breddas, vem som helst kan vara 

författare och publicera exakt vad den vill, så finns det vissa som beklagar sig över kvaliteten 

hos det de skapat och skriker efter förläggarens redigering. I The Literary Web beskriver 

Johan Svedjedal litterära webbforum som en glimt in i förlagens refuseringshög; en mängd 

bristfällig, långt ifrån publicerbar litteratur.80 Den som aldrig passerat de dörrvakter som 

vakar över institutionerna. Men efter att ha sågat webbpoesin längs med anklarna poängterar 

även Svedjedal betydelsen av rörelsen. Att tusentals människor offentligt använder 

webbpoesin för att uttrycka sig är ett stort steg för den svenska litteraturen.81 När poesi har 

chansen att bli ett vidsträckt och populärt medel för kommunikation vore det bisarrt att se ner 

på det. 

   De personer jag har intervjuat ser, självfallet, också positivt på utvecklingen. Äntligen är det 

inte bara ”döda vita män” som får kallas författare!82 På internet är alla poeter och det tryckta 

ordet blir en handling på ett nytt sätt. Internets sociala möjligheter motiverar människor som 

kanske aldrig annars skulle närma sig poesi att ta chansen och leka med ord.83  

   Johansson beskriver det samtidigt som en svårighet att författare på Sockerdricka fokuserar 

starkt på en viss målgrupp som redan är intresserad av skriftligt eller grafiskt hantverk. Hon 

skulle gärna nå ut till fler. Vidare påpekar hon att det dessutom är lättare för vem som helst att 

publicera egna, tryckta, verk i dag.84 Även detta är tack vare den webbaserade textens intrång. 

Vem som helst, som betalar för det, kan få sin bok tryckt – ett smidigt sätt att komma förbi 

förläggarnas refuseringshögar. Men den tryckta boken kanske inte är lösningen ändå: ”Nja, 

man når nog mest dem som läser kultursidorna och går in på bibliotekens poesiavdelning om 

man använder en traditionell publicering! (Och det kanske [även] de som inte har tillgång till 

eller använder sig av internetsajter. Det kan ju faktiskt vara att det blir något utav samma 

kategori människor, men i olika åldrar beroende på mediet.)” I relation till detta tror hon att 

”fler kanske ser en på en internetsajt”, även om båda medier översvämmas av dikter.  

                                                 
78 E-post från “Mariana Andersson” till Karin Sjögren den 13/4 2008. 
79 Se bl. a. John Tranter, ”Old wine in new bottles”, i “Off [with] the page”, Menjin, 2001: juni, s. 1 ff. 
80 Svedjedal, The Literary Web, s. 135. 
81 Svedjedal, The Literary Web, s. 136. 
82 Jocson, s. 236.  
83 Brawley, s. 1. 
84 E-post från “Esma Johansson” till Karin Sjögren den 7/4 2008. 
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   En publiceringsform som för knappt tio år sedan sågs som problematisk och svår att nå ut 

med, knappar i dag in på den tryckta poesin.85 Dikter som publiceras på Sockerdricka blir 

lästa och de allra flesta får dessutom feedback. Det är mer än man kan säga om glömda 

poesiantologier på dammiga bibliotekshyllor. 

 

6 Sammanfattning och reflektion 

 

Webbforum för poesi är lika med samarbete. Layoutmässigt ser vi det genom att fönster knyts 

samman och bryter upp kodexens linjära hierarki. Många ämnen kan vara av lika stor 

betydelse, och på dataskärmen tillåts de fungera parallellt, som en tankekarta. Länkar låter 

läsaren/ användaren snabbt ta sig dit den vill - eller slumpas in på något nytt område. Sajten är 

uppbyggd kring vissa funktioner som forum, grupper och kommentarklubbar, som lockar 

användare till att sporra varandras skrivande och stärkas i gruppen. Författarskapet utvecklas 

kollektivt, med ett ökande avstånd från föreställningen om poeten som det ensamma geniet.  

   Ett resultat jag tycker är särskilt intressant är att beskrivningen av webbpoesin inte alls 

överrensstämmer med tidigare kritikers beklagande över vad som implicit benämnts ”andra 

klassens poesi”, det som inte är bra nog att publiceras i klassisk form. Informanterna här 

beskriver Sockerdricka som en viktig publiceringsform i sig; inte i första hand ett steg på 

vägen mot att få sina dikter tryckta. Webbforumet diskuteras som överlägset tidigare former 

för spridning av lyrik, både på grund av samarbetsmöjligheterna och genom att det är ett brett 

medium som enkelt når ut till en större publik än de flesta antologier. 

   Även poesisajternas demokratitanke måste ifrågasättas. De poeter jag intervjuat har alla 

skrivit dikter redan innan de kom i kontakt med Sockerdricka. Sockerdricka avgjorde alltså 

inte om de skulle börja skriva poesi överhuvudtaget eller ej, sajten verkar inte automatiskt 

kunna göra vem som helst till poet. Det finns oerhört starka traditioner och föreställningar 

kring vem en poet är som hindrar en sådan frihet. Även om webbforumen har gjort mycket för 

att sudda ut gränserna så finns det strukturer i samhället som bestämmer att alla jag slumpade 

fram på Sockerdricka råkade vara studenter, inte industiarbetare; kvinnor födda i Sverige, inte 

killar som flyttat hit som unga. Dessa påtvingade roller hålls dessutom kvar av den stela 

definition vi har av poesi, som ofta exkluderar till exempel låttexter. 

                                                 
85 Svedjedal, The Literary Web, s. 137. 
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   Att se mer på hur webbpoesin förhåller sig till faktorer som klass, genus och etnicitet är ett 

otroligt intressant forskningsfält som ännu inte undersökts i Sverige. Då kommer vi kanske 

även in på relationen mellan webbpoesi och skolans poesiundervisning; Kan webbpoesin 

skapa en öppning för unga som inte känner sig motiverade till att skriva kreativt efter skolans 

strikta former? Distansen och anonymiteten som mediet erbjuder kan nog få tveksamma att ta 

chansen och skapa. Vi har snabbt snuddat vid att webbpoesi möjliggör för nya ämnen och 

former att ges större spelrum – i och med friställningen av portvakten, redaktören. Detta visar 

sig på flera sätt. Självmordsdikten och poesi om att skära sig själv är till exempel bland de 

största genrena på sajter som Sockerdricka.nu och Poeter.se. Hur kommer det sig? Fungerar 

poesin som stöttande för människor som mår dåligt, eller bidrar det till en romantisering av 

lidandet? Eller bidrar hela diskussionen till ett uppvaknande av 1800-talets romandebatter, 

som titt som tätt spårade ut i omyndigförklaranden av kvinnor, som oförmögna att skilja på 

dikt och verklighet? En annan intressant vinkling vore att undersöka hur marknadskrafter 

påverkar forumet – hur företag hittar sätt att ekonomiskt tjäna på människors intresse för 

kreativitet med hjälp av internet. Frågorna är alltså många och det finns ett oändligt antal 

ämnen och perspektiv som lockar. Själv tycker jag att det har varit väldigt intressant att få en 

kort inblick i fältet, att få prata med människor som verkligen brinner för skrivandet, och att 

få ta ett stort steg bort ifrån världen av texttolkningar för att fokusera på materiella och 

sociologiska aspekter av en företeelse. 

   Sammanfattningsvis: Genom att jämföra digital och tryckt text har jag nu försökt visa hur 

den materiella och det sociala samspelar i skapandet av en författare. Digitala poesiforum har 

genom sin webbtextspecifika, struktur gett skribenter möjlighet att samarbeta och lära känna 

andra poeter. Poeten är inte längre isolerad med sitt skrivande och litteraturdiskussionerna är 

inte längre begränsade, ekonomiskt och geografiskt, till vissa slutna rum. Det man inte vill 

läsa i dagstidningar har fått en scen. En välbesökt sådan. 
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