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Abstract 

The essay is a text centred study of ten Young Adult Novels, in which Internet plays an 

essential part.  The structure is put into light out of used narrative techniques of how to create 

stories and its construction elements. I compare the ten Young Adult novels to each other. 

 My aim is to analyze the functions of the Internet motive in the chosen novels, using different 

approaches, and enlighten it with concerns to the new phenomenon that Internet is in society. 

Consequently the essay will also have a mimetic touch to it. 

  The ten novels that I base the analysis on are written of both med and women and have both 

male and female as main fictive persons, and are from different parts of the world. The novels 

are published between 1997 and 2002.  

The analysis is divided into the categories that I have found characteristic for the Internet 

based Young Adult novel. My study shows that the authors of these Young Adult novels 

remind of each other in their ways of using Internet as a literary form. It also points out all the 

possibilities that Internet brings with it when it is being used as a tool in the making of a story, 

sometimes representing familiar literary motives in a more modern way.  
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1 Inledning och syfte 

Jag har en tolvårig lillasyster. Varje gång jag ringer till henne sitter hon klistrad framför sin 

dataskärm och skapar hemsidor, chattar, mailar eller spelar spel. I kvällstidningar rapporteras 

det om ett nytt slags beroende bland ungdomar: ett mycket utbrett databeroende. De som sitter 

mer än trettio timmar i veckan kan klassas som drabbade. Min syster är definitivt en av dem.  

Datorn har blivit ett lika naturligt inslag som till exempel teven eller telefonen. Men med 

Internet skapas helt nya möjligheter vilket tillför nya dimensioner även i litteraturen. 

Människor dejtar över nätet, träffar vänner, avstånd krymper, man skapar falska identiteter, 

vågar mer, manipulerar bilder och så vidare.1 Att den här globalt utbredda företeelsen med 

nätsurfande och dylikt färgar av sig och utnyttjas i berättandet i romaner för unga ter sig 

ganska självklart.  

 

Sandor slash Ida2 utsågs 2001 till Sveriges bästa ungdomsbok och författaren Sara Kadefors 

belönades med Augustpriset. Romanen kretsar som många andra samtida ungdomsromaner 

kring datorns Internetvärld kontra den ”verkliga” världen. Även i böcker, filmer och pjäser för 

vuxna används Internet, och ofta är det ungdomarna som är användarna även då. Som i farsen 

Fångad på nätet,3 till exempel, där två ungdomar möts som främlingar på nätet, för att det 

snart visar sig att deras mammor träffar samma man. Jag misstänker dock att det är extra 

tacksamt att fläta in Internet i just ungdomsromaner.  

 

Jag har valt att här undersöka och kartlägga hur författare till ungdomsromaner använt 

Internetmotivet/temat i sitt berättande, eftersom jag funnit att inte någon liknande 

                                                 
1 I Våldsskildringsrådets skriftserie Barnens nät - Nätets barn konstateras att Internets speciella miljö utgör en 
allt större del av barns och ungdomars liv. ”Det är sannolikt att vårt framtida samhälle kommer att återspegla 
dagens nät som kulturell och social miljö, inte minst därför är det viktigt att studera och förstå både miljöerna 
och hur barn och ungdomar relaterar till dem, (s.7). Vidare handlar den utgåvan främst om hur man kan skydda 
barn och ungdomar från olämpligheter på nätet så som pornografi och våld. Det finns fler rapporter som vittnar 
om barn och ungdomars utbredda Internetanvändande. Ulrika Sjöbergs essä ”Making sense of Screen-based 
Media – The uses and Readings of television, Computer games and Internet among Swedish Young People” är 
ett annat exempel, liksom Karin Larssons essä “Children’s On-Line-Life-and what Parents Believe –A Survey in 
Five countries”. 

I amerikanska Reading their world – The young Adult Novel in the Classroom från 2000 tas Internet upp i 
kapitel tolv, ”Reading Their Television World” av Alan B.Teasley och Ann Wilder. Men analysen bara nämner 
Internetsurfande som en i likhet med tevetittande stor del i ungdomars liv (s. 152). Syftet med den artikeln är att 
lyfta fram hur viktigt det är för lärare att hjälpa elever att bemöta televisionen med en kritisk blick, och en viktig 
del av hur det ska gå till är enligt författarna att låta eleverna läsa ungdomsromaner med olika anknytning till 
televisionen.  
 
2 Kadefors Sara, Sandor slash Ida, Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2001. 
 
3 Fångad på nätet av Ray Conney, uppsatt på Oskarsteatern Stockholm 2004 
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undersökning gjorts tidigare. (Med ”ungdomsroman” har jag accepterat de etiketter bokförlag 

gett böckerna, eftersom debatten om vad en ungdomsroman är, är en uppsats i sig). Jag ämnar 

ta reda på hur Internet framställs och används i berättandet, och mitt antagande är alltså att 

den Internetbaserade ungdomsromanen är som en ny stark genre i den trendkänsliga barn –

och ungdomslitteraturen. Med trendkänslig syftar jag bland annat på Sonja Svenssons artikel i 

tidskriften Barnboken.4 där hon skriver:  
”I den samtidsrealistiska ungdomsboken tillkommer ett särdrag som är både en tillgång och en fara. 
Som väl ingen annan litteratur vinnlägger sig denna autencitet i tecknandet av de agerandes 
vardagstillvaro, deras kläd – och musiksmak, språk och umgängesvanor etc. Det gäller även 
omslagen som sänder ut lockande signaler, anpassade till för stunden rådande ideal. Att sådan 
tidstrogenhet på längre sikt blir en belastning kan utgivaren lugnt överse med, låt bruksvarianterna 
leva sitt korta liv och satsa på ny, fräsch förpackning för det som visat hålla sig längre.” (s. 32).  

 
Hon fortsätter sitt resonemang med att påpeka hur böcker för ungdomar borde säljas på till 

exempel Hennes & Mauritz. (s. 35). Även Ulla Lundqvist diskuterar ungdomsromanens 

tendens att ständigt förnya sig och anpassa sig efter samhällets rådande klimat, i Tradition och 

förnyelse (s.277-178). 

 

Man kan tänka sig Internet som en helt ny form, eller kanske som en förlängning, av 

dagboksromanen eller brevromanen, som också använts flitigt av författare till barn –och 

ungdomsböcker.5 

 

Med bilden av Internet som nytt samhällsfenomen och kännedom om den trendkänsliga 

ungdomsromanen, är mitt syfte att undersöka hur Internet framställs i ungdomsromanen, med 

hypotesen att det är ett ny slags genre som utgångspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sonja Svensson, ”Ungdomsboken – Vad är han? En samtidspejling”, i Barnboken 1994:2 
5 (Bert-böckerna av Sören Olsson och Anders Jakobsson, En ettas dagbok av Viveca Sundvall, Snöleopardens år 
av Anita Eklund-Lykulls Jättehemligt av Barbro Lindgren med många fler). 
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1.1 Material och metod 

Jag har valt tio böcker där Internet spelar en nödvändig roll för berättelsen, alltså inte romaner 

där Internet och datorer är med bara för att till exempel ge en moderiktig miljö. Böckerna 

presenteras i korthet innan uppsatsens huvuddel tar vid. 

Urvalet av böcker gjordes genom att jag gick in på Barnboksinstitutets hemsida, på länken 

ELSA, och sökte efter böcker med ämnesordet Internet. Jag fick även fram ett antal artiklar 

som tar upp Internet i ungdomsböcker, (men bara Lena Lundgrens artikel i tidskriften Opsis 

Kalopsis behandlar ämnet utifrån en liknande utgångspunkt som jag medan övriga är mer 

inriktade på datainlärning i skolan, datahandledningsböcker, Internetbibliotek et cetera).  

Jag har även tagit del av olika rapporter relaterade till undersökningar kring barn – och 

ungdomars Internetvanor i verkligheten. Jag har även hört mig för i olika bokhandlar, på 

bibliotek och bland personalen på barnboksinstitutet för att ta reda på vilka ungdomsböcker 

som använder Internet i berättandet.6 Därmed har min uppsats inslag av mimetisk karaktär, 

eftersom jag i viss mån betraktar litteraturen som en avspegling av den verkliga världen. 

    

Undersökningen har en narratologisk inriktning, och får betraktas som en motivinventering, 

utan anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ett antal utvalda texter ur 

ungdomslitteraturen analyseras utifrån hur Internet används som berättartekniskt element och 

texterna jämförs med varandra. Jag fokuserar på återkommande motiv/mönster som ensamhet 

och kärlek, men försöker även peka ut huvudmotiv/teman som Internetberoende bland 

ungdomar eller skilsmässobarns problemfyllda vardag. Kategorierna har vuxit fram under 

tiden som jag har läst och analyserat de tio böckerna. Definition av termerna motiv och tema 

har jag hämtat från Nikolajevas Barnbokens byggklossar.7 Hon skiljer på explicita och 

implicita motiv (s. 67), där de explicita är öppna och de implicita är dolda motiv. Jag 

koncentrerar min analys främst på explicita, tydliga mönster som framträder i den yttre 

handlingen, och undviker djupgående tolkningar av undertextens universum. Jag refererar 

även till Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar i flera andra sammanhang, även om hon 

använder begreppet ”barnlitteratur” och inte ”ungdomsroman”, som jag tittar på. Detta 

eftersom jag anser att Nikolajevas definition av barnlitteratur även rymmer de 

ungdomsromaner jag analyserar.  

                                                 
6 Se Bilaga 1 med dessa listor: ELSA-resultat samt lista från bibliotekarie på Alvik Bibliotek, Stockholm. 
7 Nikolajeva Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund (1998, 2004).(66) 
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Jämförelser mellan samtida, äldre och yngre texter eller fenomen förekommer för att påvisa 

likheter och olikheter. 

 Jag undersöker vilken funktion Internet har i intrigen (Mats Ödeens definition)8 och ser om 

Internets intåg i ungdomsromanen tillför något nytt eller om det kan jämföras med tidigare 

motiv/teman, som till exempel dagboksromanen eller brevromanen. Den delen hade mycket 

väl kunnat utvecklas, men på grund av utrymmesskäl har jag varit tvungen att begränsa min 

undersökning. 

Jag fokuserar på att se om Internet används för att karakterisera personer, för att ge 

praktiska upplysningar om hur man använder Internet och så kallad nätetikett, som en dörr in 

till annan värld eller som symbol för något. Jag tar även reda på hur språket ser ut i 

Internetromanen. Att det är just dessa saker jag tittar efter beror på att jag använt mig av min 

fantasi kring vilka sätt en författare kan tänkas använda Internet i sitt berättande, utifrån den 

erfarenhet av Internetanvändande i verkliga livet som jag har, och därefter undersöker jag 

huruvida det stämmer överens med den fiktiva världens Internetanvändande, men med 

vaksam blick efter möjligheter till användningsområden som jag inte har tänkt på. 

 

Jag började beta av bok efter bok slumpvis och när jag hade läst tio stycken (vilket utgör runt 

hälften av det totala antalet titlar jag fått fram) tyckte jag att de böcker jag dittills valt ut 

utgjorde en bred samling: de är av olika genrer, är skrivna av både män och kvinnor och 

handlar om killar och tjejer mellan ungefär 11 och 20 år, samt från olika delar av världen. 

Därför, och på grund av utrymmesskäl, bestämde jag mig för att låta dessa tio böcker vara 

underlag för min analys,. 

 

Böckerna är utgivna mellan åren 1997 och 2004. Jag har inte stött på någon Internetbaserad 

ungdomsroman som givits ut tidigare än 1997. De tillhör av naturliga skäl den allra första 

”boomen” av Internet-baserade ungdomsromaner, eftersom Internet kom in i vardagen i 

mitten av 1990-talet, och det kan säkert vara intressant att i framtiden se tillbaka på hur dessa 

dunungar tacklar ämnet i jämförelse med framtida Internetbaserade ungdomsromaner.  

 

Två av böckerna är skrivna av Sören Olsson och Anders Jakobsson. De har skrivit många fler 

böcker utöver dessa tre där Internet finns med, därför föll det sig så. Emanuel och 

                                                 
8 Intrig = vad som driver fram handlingen, Dramatiskt berättande – Om konsten att strukturera ett drama, av 
Mats Ödeen,  (s. 176). 
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Cyberprinsen, ingår i samma serie om Emanuel och skulle kunna ses som en och samma bok. 

Linda Skugges Det här är inte en bok är inte utgiven som en ungdomsroman, men då den 

bygger på författarens tid som ungdomskrönikör i Expressen, har boken drag av 

ungdomsroman. Övriga böcker är mer renodlade ungdomsromaner. 

 

De tio böckerna använder olika namn för samma sak, som till exempel: e-post, mail eller 

mejl. Jag har använt samma benämning i analysen som i boken jag refererar till just då.  

Att jag ibland säger ”bok” och ibland ”ungdomsroman” är bara för att variera språket, jag 

menar hela tiden ”ungdomsroman”. 

De teoretiska begreppen narratologisk, mimetisk och textcentrerad analys har jag hämtat 

från Nikolajevas Barnbokens byggklossar (s. 35). 

 

 

1.2 Tidigare forskning  

I slutet av nittiotalet slog Internet igenom stort vilket enligt mig tydligt speglas i många 

ungdomsromaner. Lena Lundgren påstår i sin artikel i Opsis Kalopsis att det är i science-

fiction-böcker för ungdomar som man hittar de första datorerna i ungdomsromaner.9  De 

första spår av datorer som Lundgren lyckats hitta i ungdomsböcker är i Sven Wernströms SF-

böcker. I hans Rymdskeppets gåta (1968) finns en datamaskin (s.29).  

Lena Lundgren tittar också på olika kategorier av Internetrelaterade ungdomsromaner i 

samma artikel (ss. 28-31). Hon delar upp det i liknande kategorier som jag, men analyserar 

inte innehållet i samma utsträckning som jag gör, utan presenterar mer en schematisk, 

översiktlig bild av hur utbudet ser ut. De två huvudkategorier Lundgren lyfter fram är dels de 

böcker där formen eller strukturen är välkänd och datorn ersätter något annat föremål eller 

någon annan företeelse (som att klädskåpet till annan värld ersätts av dator), dels de där 

datorn medför helt nya möjligheter (som att vuxna hittar information om ungdomar på 

Internet). Hennes artikel har varit värdefull för min analys dels för att jag fått tips på 

Internetbaserade ungdomsromaner, dels för att jag byggt upp min analys på liknande vis: i 

kategorier för olika narratologiska användningsområden. 

 

Mig veterligen har det i övrigt inte forskats kring Internets roll i ungdomsromaner tidigare.  

Ulla Lundqvists Tradition och förnyelse – svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal är 

en av de senast utgivna böckerna i Sverige som på ett översiktligt vis kartlägger 
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ungdomsromanens genombrott och utveckling. Och eftersom den gavs ut 1994, några år innan 

Internets genombrott, så existerade inte den typen av böcker som jag tittar på i min uppsats 

då. Hon skildrar utvecklingen från 60- och 70-talens idylliska ungdomsromaner mot 80-talets 

mer realistiska, problemfyllda ungdomsromaner med J.D. Salingers Räddaren i nöden som 

föregångare. Lundqvist påpekar hur det, trots att problem och mörk vardagsrealism smugit sig 

in i ungdomsromanen, nästan alltid glimtar ett hoppfullt ljus i slutet, som för att bespara 

ungdomar alltför tragiska läsupplevelser. Hon belyser också hur språk och berättarteknik 

förfinats med utvecklingens framfart.10 

Varken i till exempel Maria Nikolajevas handbok  Barnbokens Byggklossar (andra upplagan 

2004), eller Ingrid Netterviks I barnbokens värld (andra upplagan 2002) nämns datorer eller 

Internet nämnvärt, trots att båda böckerna i övrigt belyser fenomenet barn - och 

ungdomsböcker på de flesta tänkbara sätt. Nikolajeva säger i förbifarten att ”I Sara Kadefors 

Sandor slash Ida kombineras det allvetande perspektivet med de två karaktärernas e-brev i 

jagform”. Hon koncentrerar sig mer på berättarrösten och kommenterar inte direkt Internets 

funktion. Nikolajeva frågar sig varför moderna författare väljer blandade berättarperspektiv, 

och ser som en förklaring att det kan vara att de försöker återge dagens unga människors 

ambivalenta och fragmentariska världsbild (s.  167). Där hade en vidare fördjupning i 

Internetgenren passat in, enligt mig. 

 

1.3 Bakgrund genrer 

Eftersom mitt syfte är att utforska hur Internet används i berättandet i ungdomsromaner så är 

det relevant att ge en bild av de genrer som redan finns inom barn –och ungdomslitteraturen. 

Enligt Maria Nikolajeva är det irrelevant att beakta de genrer som tillämpas inom allmän 

litteratur, då barnlitteraturen i sådant fall i stort sett alltid skulle placeras i genren 

utvecklingsroman. Hon menar istället att man måste se till barnlitteraturens mångfald. Hon 

ger som exempel på genrer, vissa specificerade så som skolberättelser, 

internatskoleberättelser, idrottsböcker och hästböcker, eller mer övergripande genrer så som: 

kärlekshistoria, äventyr, deckare, skräck, pojk – och flickböcker, fantasy och science fiction 

(s.21). Harry Potter skulle kunna ses som en blandning av internatskoleberättelse och fantasy, 

till exempel. Just indelningen mellan fantasy och realism är enligt Nikolajeva en av de mest 

komplicerade sakerna då det gäller genreindelning inom barnlitteraturen. Det är svårt att skilja 

på till exempel äventyrsberättelser och fantasy-böcker, samtidigt som den så kallade 

                                                                                                                                                         
9 Opsis Kalopsis, Lena Lundgrens artikel om datorernas intåg i barnlitteraturen, 2001:3 (29) 
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realistiska barnlitteraturen består av en mängd olika genrer och texttyper, där det ibland är 

tolkningsbart huruvida det är övernaturligt eller realistiskt. Nikolajeva ger Karlson-på-taket 

som ett exempel på en svårplacerad genre.(ss.23-24). Både inom fantasygenren och 

realismgenren är identitetssökande ett av de mest frekventa motiven, enligt Nikolajeva. Och 

ett av de vanligaste grundläggande mönster är enligt henne ”resan”. (s. 67).  

Man kan således välja att se Internetromanen som en i likhet med Idrottsromanen eller 

Hästromanen särskild genre. Man kan också se Internets funktion som ett modernt inslag i 

science-fiktion-genren. Eller så kan man se Internets funktion i ungdomsromanerna som ett 

berättartekniskt element som kan dyka upp i alla tänkbara genrer, eller som ett komplement 

till tidigare genrer eller mönster. Att surfa iväg i cyberuniversum är på sätt och vis en ”resa”, 

och att gå in i en dataspelsvärld är science-fiktion-besläktat.  

 

 

1.4 Internetromanen kontra dagboksromanen och brevromanen 

Internetromanen fungerar både som dagbok och som verktyg för korrespondens och 

kommunikation. Den öppnar upp nya möjligheter för till exempel brevromanen, där brev ska 

skickas med post från en person till en annan. På hemsidor och klotterplank kan man lägga in 

dagboksanteckningar. På Internets chatsidor kan hundratals ungdomar över hela världen 

skriva till varandra och få ögonblicklig respons. 

Innan Internet slog igenom, och eventuellt även efter, roade sig många ungdomar, inklusive 

jag själv, med att ringa upp så kallade ”Heta Linjer”, vilket var slags öppna telefonlinjer där 

ofta äldre män flåsade efter fnittrande tonårstjejer. Kanske måste man även beakta Heta 

Linjens funktion som en föregångare till chatsidorna, (även om jag inte behandlar det vidare i 

den här uppsatsen då det snarare hör hemma i en social/kommunikationsinriktad 

undersökning). 

 

En av de mest välbekanta dagboksböckerna i den svenska ungdomsromandjungeln är de så 

kallade Bert-böckerna, av Sören Olsson och Anders Jakobsson. Att deras senaste serie istället 

för Bert och hans dagbok handlar om en annan kille, Emanuel, och hans Internetchattande, 

kan ses som en naturlig uppföljning. Tider förändras och samtida romaner speglar sin unika 

tidsanda.  

                                                                                                                                                         
10 Lundqvist Ulla, Tradition och förnyelse–svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal, Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1994. (277-278). 
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Det som tillförs med att låta brev eller dagboksanteckningar utgöra hela eller delar av texten 

är band annat variationsrika berättarperspektiv. Nikolajeva menar till exempel att 

Dagboksromanen förutsätter ett simultant berättande (jagberättare som berättar allteftersom 

händelserna utspelar sig) (s. 152).  Hon skriver om hur detta är ett beprövat grepp, och ger 

Charles Dickens Bleak house som ett exempel på en ungdomsroman som blandar simultana 

dagboksanteckningar med en allvetande berättarröst (s. 167). Dagböcker och brev är generellt 

sätt relativt privata och personliga, medan e-post, klotterplank på nätet, hemsidor och 

chattande har en offentlig stämpel: den hemliga enskilda dagboken förs ut i allmänhetens 

blickfång. Om Bert grubblar över kärleksproblem i sitt anteckningsblock så skickar Emanuel 

ut sina problem i cyberuniversum. 

I Kompisar på nätet fortsätter Madison Finn dock att hålla sin dagbok privat – fast 

dagboken är i form av dokument som sparas i mappar på datorns skrivbord. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Dower Laura, Kompisar på nätet - Madison Finn, (org. titel From the files of Madison Finn 1 – Only the 
lonely), Hyperia, US och Kanada 2001, svensk översättning B.Wahlströms bokförlag AB, Stockholm 2004. 
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2. Kort presentation av de elva böckerna 
De böcker jag valt att titta på är, i kronologisk ordning efter utgivningsår:  
 
2.1 Internetdetektiverna -Filflugan av Michael Coleman (1997)12 

 

Ett gäng Internetvänner runt om i världen löser mysterier tillsammans med hjälp av nätet och 

en stor skopa skarpsynthet. Josh, Tamsyn och Rob som bor I England är på en rundtur på ett 

gammalt fartyg som byggts om till kryssare och museum. Där skymtar Tamsyn en instängd 

apa i en hytt. Hon förstår att något inte står rätt till. Internetvänner i Australien, Kanada och 

USA kontaktas. Allt tyder på att apan ingår i någon form av smuggelhärva. Spåren leder 

tillslut till ett djurreservat som ägs av en Van Meer. Där hittar de inte bara apan, utan ett helt 

zoo av insmugglade exotiska djur. Fallet blir löst, med hjälp av kloka ungdomar och Internet. 

 
2.2 Spinn city av James Lovegrove (1998)13 

 

Det här utspelar sig i framtiden, omkring 2020. Jerry Hamlyn bor i Kalifornien och är son till 

en mångmiljardär, som inte har så mycket tid över för sin son. Hans mamma är död. Talisa 

Makeba och Alice N'Douba är två tjejer som bor i Zimbabve i Afrika. Så ser det ut i 

verkligvärlden, som den verkliga världen kallas här. Men de tre ungdomarna lever också i 

Dataspelsvärlden. Där heter Jerry Jax, Talisa heter Lejoninnan och Alice heter Flugan. De ser 

inte heller ut som vanligt i Dataspelsvärlden.  

Jerry har ett nätrum i hemmet, och använder en speciell dräkt för att gå in i 

dataspelsvärlden. I hemmet finns också elektroniska dammsugarbin, en robothund och 

metalliska fönsterputsarsniglar och allt hushållsarbete styrs från husets centraldator.  

Dataspelsvärlden ”Spinn city” är som en värre variant av dataspelsvälden ”nätet”. Det är 

lyxigare och farligare med bättre spelzoner. Där råder total anarki, och det finns inga 

nätpoliser som håller ordning. Spinn city ägs av Jerrys pappa. Trots att Jerry inte får gå in i 

Spinn city gör han det, tillsammans med Lejoninnan. Väl där dras de in i ett hotfullt äventyr 

med motorcykelgäng och mördadhajar. Lyckligtvis klarar de sig undan och skurkarna 

besegras.  

Jerrys pappa tar äntligen med sonen på en sedan länge utlovad fisketur – i verkligvärlden. 

                                                 
12 Coleman Michael, Filflugan, Internetdetektiverna, (Internet detectives 8, Access Denied), Macmillan 
Children’s books, UK, 1997, B.Wahlströms Bokförlag, Stockholm 1999. 
 
13 Lovegrove James, Spinn city, (org. titel The Web: Computopia), UK 1998, översättning av Björn Jakobsson, 
B. Wahlströms Bokförlag, Stockholm 2001. 
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2.3 drömprins@internet.kom! av Cheryl Zach (1999)14 

 

Brittany Parrish söker en drömprins på nätet. Hon har redan en pojkvän i ”verkligheten”, men 

han är för oromantisk och trist. Brittanys föräldrar ligger i skilsmässa, något Brittany gör att 

för att hålla hemligt. Därför kan hon inte berätta för någon att hon fått en egen dator med 

Internetuppkoppling som en dåligtsamvetepresent av pappan.  

På nätet träffar hon toppenkillen Randall. De inleder en relation, trots att hon har en pojkvän 

redan. Men när de ska träffas på riktigt visar det sig att drömprinsen från nätet är en äldre 

lönnfet känd våldtäktsman, och Brittany klarar sig undan honom med nöd och näppe. 

 
2.4 Sandor slash Ida av Sara Kadefors (2001) 

 

Ida är en cool Stockholmstjej som bor i en lägenhet med sin djupt deprimerade mamma. 

Sandor är en blyg balettdansande kille som bor med sin kärnfamilj i radhus utanför Göteborg. 

På en chatsida på Internet möts de två. De börjar chatta och man får veta att de ägnar timmar 

åt det, utan att man som läsare får ta del av allt. Först hittar de på falska identiteter, de 

förbättrar sig själva, men lögnbubblorna spricker och sanningen smyger sig på. De skickar 

foton till varandra och träffas även i verkligheten. Och då blir de ett par. 

Idas pappa bor i USA, och den enda kontakt hon har med honom är via mail. 

 
2.5 Kompisar på nätet – Madison Finn av Laura Dower (2001) 

 

Det är sommarlov och alla Madisons vänner är bortresta eller på läger, till exempel dataläger. 

Madison ska börja sjuan efter lovet och tänker mycket på det. Hon ogillar förändringar. Hon 

har sin hund Boy och sin mamma som är dokumentärfilmare. Föräldrarna är skilda, men hon 

har kontakt med pappan via mejl. Madison håller även kontakt med vänner via nätet, och hon 

använder datorn till sina dagboksanteckningar, som sorteras in i mappar. 

En nyinflyttad tjej blir Madisons nya bästis, vilket skapar problem då den riktiga bästisen 

kommer tillbaka från lägret. 

 

 
 
 
 
                                                 
14 Zach Cheryl, Drömprins@Internet.kom!, (org. titel Secret admirer), Funtasie club, Berkley publishing group, 
UK 1999. Översättning av Åsa Kajgård, Stabenfeldt AB, Malmö 2001. 
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2.6 emanuel av Sören Olsson och Anders Jakobsson (2001)15 
 
Ramberättelsen är att två vuxna forskare (författarna) ska kartlägga fenomenet ”ungdom”. 

Den bästa platsen att hitta information om denna art visar sig vara Internets chatsidor. 

Forskarna samlar in tusentals pärmar fyllda med utdrag från chatsidor. Det tydligaste 

utmärkande draget hos ”ungdom” enligt chatsidorna är sexfixering. De väljer ut pseudonymen 

”Sugenkille19” som ett bra typexempel, och följer denna unga man, som egentligen heter 

Emanuel Hjort och är 16 år, under ett års tid. Emanuel ska precis börja på gymnasiet. 

Medialinjen, men väntar också på svar från en fotoskola i USA. Han är oskuld och miserabel, 

och fantiserar om skolans skönhet Helene Höine. Emanuel får extraknäck som försäljare i en 

porrbutik. 

 

2.7 Cyberprinsen av Sören Olsson och Anders Jakobsson (2002)16 
 

Det här är forskarnas tredje rapport om ”ungdom”. Emanuel Hjort har fått en låtsasbror, 

sportiga Jack som vunnit Helene Höines hjärta till Emanuels förtret. Emanuel fortsätter att 

söka kärlek på nätet, eller åtminstone lite cybersex. Han kommer på att han har större tur om 

han skapar ett förbättrat alter ego, och blir drömprinsen Frank istället för Sugenkille19. Det 

går hem hos brudarna, men när en Jeanette vill träffa honom på en riktig dejt får han problem. 

Han har ju bland mycket annat ljugit och sagt att han har egen lägenhet och är snygg. När 

Jeanette kommer visar det sig dock att hon också ljugit, och båda två lär sig en läxa. 

 
 
2.8 Det här är inte en bok av Linda Skugge (2002)17 

 

Boken är ganska fragmentarisk och dagboksmässig med ungdomskrönikören Linda Skugges 

alster från Expressen samt läsarnas mailrespons som grundpelare. Det lämnas öppet huruvida 

detta är en ”sann skildring” eller påhittat. Den enda läsaren som får svar på sina mail är den så 

kallade OCD-flickan, men flera andra mail publiceras i boken och utmålas som till exempel 

”mailpsykon” eller som besatta av Internet. 

 
 

                                                 
15 Olsson Sören, Jakobsson Anders, Emanuel, Rabén & Sjögren, Stockholm 2001 
 
16 Olsson Sören, Jakobsson Anders, Emanuel-Cyberprinsen, Rabén & Sjögren, Stockholm 2002 
 
17 Skugge Linda, Det här är inte en bok, Månpocket, Stockholm, 2002. 
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2.9 I verkliga livet av Winnie Salamon (2002)18 
 

Esmeralda flyttar in hos främlingen Charlotte, en riktig trendtjej, för att dela lägenhet. De bor 

i Melbourne i Australien. Esmeralda har en nördpolare, Ned, och en vän som heter Boris som 

driver en övernaturlig Heta Linjen och säljer uppblåsbara kläder. Es gillar att sy vanliga 

kläder, och eftersom hon är arbetslös hinner hon sy en hel del. Om hon inte syr sitter hon på 

nätets ICQ och chattar. Där träffar hon datorprogrammeraren Jack från Texas i USA. De 

inleder ett förhållande över nätet, och har till och med cybersex. Han flyger över för att träffas 

på riktigt. Men spänningen som fanns mellan dem på nätet infinner sig inte i verkliga världen. 

Esmeralda börjar ångra att hon inte satsade på nördpolaren Ned istället. Han har skaffat en 

flickvän, men presenterar Esmeralda för en kollega. Det visar sig att hon redan intresserat sig 

för honom på nätet, men tackat nej till en dejt på grund av floppen med Jack.  

 
 
2.10 H@llå, Därute! Av Jonathan Meres (2003)19 

 

Här får vi följa de sex ungdomarna Mandy, Meera, Seb, Clare, Steven och Craig under en 

sommar. De bor i hålan Molton Sydbury i Södra England. Berättelsen hoppar mellan de sex 

personerna, som om det är deras dagboksanteckningar det växlar mellan (vilket bland annat 

markeras med olika typsnitt). Det som händer den här sommaren är att ett nytt aktivitetshus 

slår upp i det lilla samhället. Och i detta hus finns ett Internetcafé. De sex ungdomarna 

reagerar olika till en början, men de flesta tycker det låter trist och mesigt, men så småningom 

upptäcker de hur de av individuella anledningar kan dra nytta av Internetcaféet, kanske för att 

innehavaren är snyggingen Jason eller för att kursen i webbdesign kommer väl till pass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Salamon Winnie, I verkliga livet, (org. titel Facetime), Allen&Unwin Australien, 2002, översättning av Lina 
Erkelius, Bonnier Carlsén, Stockholm 2003. 
 
19 Meres Jonathan, H@llå, Därute!, (org. titel Yo! Dot! UK!), Funtasie club, Picadilly press Ltd, UK 2003. 
Översättning av Catharina Hansson, Stabenfeldt AB, Malmö 2003. 
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3. Resultat av hur Internet används i Ungdomsromanen 
 

Internet används på en mängd olika sätt i berättandet i de tio ungdomsromaner jag har läst. 

Jag har, (som jag förklarar i avsnittet Material och Metod) benat ut ett antal återkommande 

kategorier beträffande mönster, motiv och teman och har studerat hur dessa påminner om 

varandra eller hur de skiljer sig från varandra i böckerna.  

 
3.1 Rum/tid 

 

De olika barnlitterära genrerna karakteriseras ofta av sina speciella tids –och rumsrelationer, 

skriver Nikolajeva i Barnbokens byggklossar. Rummet i moderna barnböcker är öppet, men 

ändå avgränsat. Hon anser att det sällan är frågan om att komma ut i stora världen, snarare om 

att undersöka sin närmaste omgivning (ss. 75-77). Med Internet krymper världen och avstånd. 

Det märks tydligt i flera av romanerna. Författarna kan enkelt para ihop vänner i olika 

världsdelar och skapa möten mellan människor som troligtvis aldrig annars hade mötts. I 

Sandor slash Ida bor Sandor i Göteborg och Ida i Stockholm. Förmodligen hade de aldrig 

träffats om det inte vore tack vare Internet. De hade visserligen lika gärna kunnat ha stött på 

varandra fysiskt någonstans, men troligtvis, av bokens beskrivningar att döma, hade de funnit 

den andre för olik sig själv om de stött på varandra på riktigt först. 

I Drömprins@Internet.kom! träffas Brittany och Randall. Hon bor i Montana och han påstår 

sig bo i Chicago, även om det senare visar sig att han också bor i Montana och är en bluff. 

Även i Cyberprinsen dejtar Emanuel och Jeanette som bor i olika städer och i I verkliga livet 

möts australiska Esmeralda och amerikanska Jack, och de har till och med så kallat cybersex 

med varandra sittande i olika världsdelar: 
           (---) Jag åt lite mer glass och försökte fundera ut något mer att skriva. ”Jag smeker dig upp längs benet, 

mot skrevet.” ”Runka mig.” ”Okej. Jag runkar din penis och nu är den verkligen, verkligen styv.” Inget 
svar. ”Jack? Är du där?” ”Oh, yeah.” ”Jag runkar alltså din penis och sen bestämmer jag mig för att slicka 
lite på den. Den smakar nam-nam”, skrev jag och åt det sista av glassen, som var ovanligt god. ”Nu är jag 
jättekåt. Så jag sätter mig på den och för in den i mig.” ”Yeah.” ”Nu knullar vi och det är otroligt skönt. 
Vi har aldrig haft så här bra sex med nån. Inte på långa vägar.” ”Skriv mer.” ”Jag sitter grensle över dig 
och vi knullar fortfarande som galningar, vi kan inte få nog.” Jack svarade inte på en gång, så jag sprang 
iväg och hämtade lite mer glass. (---) (ss.28-32 ) 

 

I Filflugan har ett kompisgäng träffats på Internet men aldrig i verkligheten. De bor i England, 

USA, Kanada och Australien. Likaså i Spinn city, där Jerry i Kalifornien är bästis med 

afrikanska Talisa. Där är det inte bara ett geografiskt avstånd, utan även ett markant 

klassavstånd. 

I Sandor slash Ida bor Idas pappa i USA, och den enda kontakt de har är via nätet: 
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Pappa! Längesen jag hörde nåt. Hur är det? Hur mår tjejerna? Har Cecilia börjat gå? Är Fanny lika busig? 
Och Du? Har du mycket att göra därborta? Exakt vilket datum kommer du? Hur länge stannar du? Jag vet 
att det kostar jättemycket att ringa, men det vore kul att höra din röst. Puss och kram Ida. (s 22) 

 
Idas mail är snabbt och direkt, och förmodligen hade utformningen sett helt annorlunda ut 

om hon skickat ett ”vanligt” brev på posten. I mailet framkommer också att det är ett billigt 

men opersonligt sätt att hålla kontakten. Ida vill hellre höra pappans röst. 

 

I H@llå! Därute! chattar personerna mest med sina vänner, alltså inte med främlingar på 

andra sidan jordklotet. Möjligtvis chattar de med någon från skolan i grannkommunen. De har 

som en lokal hemsida där det tisslas och tasslas och skvallras. Däremot används nätet för att 

hålla kontakten med kompisen Clare, då hon är på semester på Ibiza. Vännerna kan se henne 

och hon dem på en webbkamera. När Clare sedan kommit hem från semestern upptäcker hon 

att killen hon träffat på Ibiza har en annan tjej i knäet. Det ser hon på webbkameran. Hon 

hämnas genom att låtsas vara ihop med snygga Jason, han som driver @-caféet. Nätet 

används alltså för att avslöja otrohet – och för att hämnas den, här. 

 
3.2 Identitet 

 

En finurlig sak med Internet är att man lätt kan skapa falska identiteter. Det är en på samma 

gång anonym och intim plats att mötas på. Intim för att man ofta ”vågar mer” och avslöjar 

personliga saker som man inte ens avslöjar för bästa vänner i ”verkliga världen”. Man kan 

vara vem som helst, samtidigt som man aldrig kan vara riktigt säker på att den man träffat på 

Internet är ärlig heller. I Barnens nät – Nätets barn diskuteras den aspekten av nätet. Enligt 

deras rapport är rolleken där man utger sig för att vara någon annan central då man chattar. 

Ungdomar testar gränser på nätet, de pratar om en virtuell värld där en lögn inte räknas som 

en lögn på samma sätt som i den verkliga världen.20 

Linda Skugge menar i Det här är inte en bok att många inte förstår skillnaden mellan att 

prata och att skriva. För henne är det självklart betydligt enklare att formulera sig när hon 

skriver (s 124). OCD-flickan som Linda Skugge får mail av går ytterligare ett steg längre. 

Hon kan inte skriva till exempel brev eller dagbok, utan bara mail för att dem kan hon radera 

direkt efteråt (s 34). Linda Skugge kallar sig till exempel bajs_flickan@hotmail.com, 

cp_flickan@hotmail.com eller linda_porrstjärnan@hotmail.com, beroende på humör (s 90). 

                                                 
20 Våldsskildringsrådets skriftserie, nr 29, 2003. (s.23). 
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I H@llå! Därute! har Meera en frågespalt på Internetcaféets hemsida. Dit skickar vännerna 

frågor anonymt om de vill, så att de kan fråga om saker de inte vågar fråga annars, som vad 

tjejer faller för, till exempel. 

I Sandor slash Ida inleds relationen på ett sådant anonymt men intimt plan. De berättar om 

sina innersta känslor för varandra, det är som att de delar med sig av sina innersta tankar i 

direktsändning, men de nämner inget om vad de heter, var de bor eller vad de sysslar med. 

När de väl kommer till den punkten att Sandor och Ida vill veta vem den andre egentligen är, 

blir båda på var sitt håll osäkra på sig själva, på om de är tillräckligt intressanta. De beslutar 

sig för att de inte är det, och ljuger istället. Ida hittar på att hon är en norrländsk oskuldsfull 

ridtjej och oskulden Sandor påstår att han är en sexuellt erfaren fotbollsspelande partykille 

från Göteborg. Deras falska identiteter håller ett tag, men när Sandor berättar om sina sexuella 

erövringar misstänker Ida att det är direkt taget ur en sexualkunskapsbok för skolan. Och 

Sandor blir misstänksam när ridtjejen Ida skriver att det var länge sedan hon var ute i skogen 

– hon som i princip skulle bo i skogen. De erkänner sina lögner och fortsätter hålla kontakten 

som sig själva. De skickar också foton till varandra, men inte via nätet utan per vanlig post. 

I I verkliga livet säger Esmeralda: 
Dr Sparkle och jag chattade vidare och det var som att befinna sig på en sådan där fantastisk första dejt då 
man inte kan fatta vilken tur man har och bara vill umgås och lära känna den andre. Det spelade ingen roll 
att jag hade min randiga pyjamas från K-mart på mig, asfula boots på fötterna och ingen make-up, för Dr 
Sparkle kunde inte se mig. Han kunde inte ens höra min röst. Att jag hade supersnabba fingrar på 
tangenterna förstod han, men inte hur exalterad och hög på adrenalin och för lite sömn jag var (ss 22-23). 

 

De uppger sina riktiga namn, Jack och Esmeralda och berättar sanningsenligt var de bor och 

vad de sysslar med. Han är datorprogrammerare i Texas och hon arbetslös i Melbourne. 
Sedan skrev jag en sak som jag i vanliga fall skulle ha behövt vara rejält packad för att våga skriva till 
någon som jag inte känner. ”Det känns som om vi är på samma våglängd” (s 24). 

 
Andra kommentarer i I verkliga livet är:  

Om han är lika trevlig i verkligheten som online är han perfekt för mig” (ss 34-35)  

Och: 
Om Ned av alla människor kan övertyga en gnommusiklyssnande militant vegan om sin förträfflighet, 
vem vet då hurdan Jack är? Hur ska jag kunna veta att han varit uppriktig mot mig? 
Det vet du inte Es. Det är en risk du måste ta. Titta på Joshua. Honom känner jag i verkligheten, ändå har 
han inte varit särskilt uppriktig mot mig, eller hur? (s 42) 

 
Mot Jack var Esmeralda ärlig, men sedan skapar hon en hemsida med ett eget virtuellt alter 

ego, ”Wondergirl”, där hon inte avslöjar ett dyft om sin sanna identitet (s 99). Hon har, efter 

besvikelsen då hon mötte Jack på riktigt, konstaterat att ”det virtuella jaget ofta är helt 

annorlunda än ens verkliga jag” (s 97).  
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I Drömprins@Internet.kom! surfar Brittany på sin nya dator. Även hon vittnar om 

anonymiteten och det mod det införlivar: 
(---) en trygg känsla av anonymitet. Ingen skulle veta vem just den här Brittany var, hon skulle kunna bo 
var som helst i landet, eller till och med i världen. Det betydde att hon kunde skriva saker som hon inte 
skulle våga säga i skolan, där alla kände henne. (s 48) 

 

Och: 
Orden bara forsade ut. Det var lätt att prata med någon som man inte kunde se, någon som var förstående 
och inte dömande. (s 57) 

 
Brittany funderar på om hon ska ljuga om sin ålder, och säga att hon är äldre än sexton: 

 
Så där ja, lika bra att vara ärlig. Om han beslöt sig för att hon var för ung så var det inte mycket att göra 
åt. (s 53) 

 
Men när de väl ska träffas på riktigt kommer osäkerheten smygande: 

 
Tänk om han inte gillade henne lika mycket i verkligheten. Tänk om hon inte var söt nog. Och vad skulle 
de prata om på en riktig träff? (s 133) 
 

I Cyberprinsen bestämmer sig Emanuel för att pröva lyckan med hjälp av falsk identitet. Han 

skapar sitt eget dröm-alter ego i cybervärlden och manipulerar foton i photoshop (31-33). 

Istället för att kalla sig Sugenkille19, som visserligen också är en halvlögn då han bara är 16 

år, så kallar han sig Serious_frank@hotmail.com och hans hemsida blir omåttligt populär hos 

tjejer. Men när fantasin möter verklighet uppstår problem, för vissa lögner är omöjliga att 

uppehålla. Som ålder och utseende, till exempel (s 123) och både Emanuel och Jeanette, 

Internetflörten som också uppgett falsk identitet, lär sig en läxa om längtan bort från 

verkligheten (s 130). 

 

I science-fiction romanen Spinn city använder de sig också av falska identiteter, men där är 

det på ett lekfullt vis och de känner till varandras riktiga identiteter också. Jerry kallar sig för 

Jax och innan han beger sig in i dataspelsvärlden klar han på sig sin speciella dräkt med 

hjälm, kängor och handskar till. Talisa i Afrika, som kallar sig Lejoninnan är i 

”verkligvärlden” mörkhyad. Med ett avancerat kosmetikaprogram har hon tagit fram något 

som de kallar en avatar (ens identitet i datavärlden), som visar upp en liten och platt näsa, 

bärnstensfärgade ögon med smala pupiller och vita morrhårsliknande linjer som mönstrar 

kinderna.  

I Kompisar på nätet använder Madison Finn en liknande funktion: 
Madison satte på datorn. Hon ville visa Fiona sin dator och allt hon gjorde med den, särskilt programmet 
hon fått av sin mamma. Mjukvaran, som kallades makeover Magic, kunde förändra madisons ansikte eller 
någon annans – till ett helt nytt ansikte. (s 90) 
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Även Madison har insett att man vågar mer på nätet: 
 

Det konstiga med mejlkompisar är att det känns som om man kan berätta allt för dem. Känner du så 
också? Om du hade känt mig skulle du veta hur otroligt olikt mig det är att säga något sånt. Jag är 
nämligen en person som blir tomatröd i fejset och inte kan få ur sig en vettig mening om jag är generad. 
Men på nätet har man ju inte det problemet. Som nu till exempel. (s 67) 

 
 

Nikolajeva påstår att sökandet troligtvis är det vanligaste motivet i barnlitteraturen, och syftar 

då på allt från sakletande till identitetssökande.21 En intressant aspekt med det i det här 

sammanhanget är hur Internet så konkret representerar just sökande. Alla som är bekanta med 

Internet vet att det är ett utomordentligt praktiskt sökredskap. I Filflugan används Internet till 

sådant konkret ”sökande” då ungdomarna söker fakta om en mängd saker på nätet, medan 

man i till exempel I verkliga livet skulle kunna se Esmeraldas nätodyssé som ett slags 

identitetssökande. Det är som att surfandet på Internet blir en glasklar metafor för 

identitetssökande. 

 
 
3.3 Ensamhet 

 

Ungdomarna i de böcker som jag har läst lider ofta av utanförskap, ensamhet eller tristess. De 

botar sina problem genom att söka vänner, kärlek eller bara sällskap på nätet. Ingrid Nettervik 

ägnar ett kapitel åt just ensamma barn i I barnbokens värld, vilket skvallrar om att ensamma 

barn är vanligt förekommande i barn - och ungdomslitteratur (ss.184-188). 

 

Madison Finn, i Kompisar på nätet, är själv kvar hemma under sommarlovet. Hon har inga 

syskon, och pappan bor inte hos henne och mamman. Alla vänner har stuckit iväg på olika 

läger.  
Nu när datorn fungerade igen loggade hon in sig på Bigfishbowl.com. Vanligtvis hjälpte ett besök på en 
chattsida för att skingra de värsta ensamhetskänslorna. Hon visste mycket väl att det inte var samma sak 
att prata med nya människor på nätet som i verkligheten, där man kunde fläta varandras hår eller spela 
något spel, men det var i alla fall någon att tala med. (8) 

 
Hon träffar en annan som känner sig ensam: 
 

Bigwheels: Wow! Trodde jag var ensam i det här rummet. Min dator hängde sig. Den är bara sååååå 
långsam! 
MadFinn: Hallå där! Du ÄR inte ensam! Hur är det?  
Bigwheels: OK. 
MadFinn: Hur gammal är du? 
Bigwheels: 12 o du? 
MadFinn: 12. 
Bigwheels: jag fyllde förra veckan. 

                                                 
21 Barnbokens byggklossar, Maria Nikolajeva (67) 
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MadFinn: (:o!!!! Verkligen? Grattis! 
Bigwheels: tack. Var bor du? 
MadFinn: New york. Är du på läger? 
Bigwheels: nej, hemma, bor i staten Washington. 
MadFinn: QI. På andra sidan kontinenten! 
Bigwheels: japp, men jag känner mig ensam här! 
MadFinn: OK. Adress? 
Bigwheels: skicka din så mejlar jag. 
MadFinn: Jag frågade först. Skicka adressen så mejlar jag direkt. 
 
Madison väntade en stund.  
MadFinn: Jag mejlar nu om du talar om din e-adress! 
Hon väntade igen. 
MadFinn: Är du kvar???? Bigwheels, vart tog du vägen? 
”Bigwheels” loggade ut. Madison stirrade på skärmen och kände sig snopen och ännu ensammare än när 
hon loggat in. 
(ss 11-12) 

 
 

En Internetvän kan genom ett klick komma in i ens liv från vilken del av jorden som helst – 

men här påvisas hur enkelt de kan försvinna i cyberuniversumet också. 

I slutet av boken chattar Madison med sin Internetvän igen: 

 
MadFinn: Hjälp! 
Bigwheels: hur är det i junior high??? 
MadFinn: Just nu ska alla på fest – utom jag! 
Bigwheels: varför behöver du hjälp? 
MadFinn: Ensam! 
Bigwheels: nej det är du inte 
MadFinn: Jo, såg du inte att alla andra ska på fest utom jag 
Bigwheels: sluta! 
MadFinn_ :-@ !!!!!!!!!!!!!!! 
Bigwheels: ok jag förstår 
MadFinn: :-@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bigwheels: sluta skrika så hemskt kan det inte va 
MadFinn: Jag är så dum :’-( 
Bigwheels: vill du prata 
MadFinn: ja 
Bigwheels: ok du blev inte bjuden? 
MadFin: jojojo 
Bigwheels: va är det då? 
MadFinn: Jag är så misslyckad! 
Bigwheels: ja det är du om du inte går fast du är bjuden 
MadFinn: tycker du? 
Bigwheels: du är bara nervös för att skolan har börjat tänk på att va snäll mot kompisar inte :-/ 
MadFinn: Ok! 
Bigwheels: bra 
MadFinn: Så jag ska gå till festen? 
Bigwheels: EMÅ 
MadFinn: ???????? 
Bigwheels: enligt min åsikt 
MadFinn: T 
Bigwheels: skicka mejl när du kommer hem LT 
MadFinn: T igen! 
(ss 169-171) 
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I Det här är inte en bok framställs både Linda Skugge och OCD-flickan som ensamma, eller 

kanske snarare enstöringar. Men här är det en vald ensamhet, de hatar så många omkring sig 

att de sagt ifrån sig deras vänskap. OCD-flickan skriver att hon bara har Linda kvar, och den 

enda kontakt de har är via mail. OCD-flickan vet vem Linda Skugge är, och har sett henne i 

verkligheten, men Linda Skugge vet inte vem OCD-flickan är, förutom att hon bor i 

Sundbyberg och annat som hon berättar om. 

Jerry Hamlyn i Spinn city har inga syskon och hans mamma är död. Den rika pappan har 

inte tid för sin son. 

 

I Emanuel uttalar sig en person om staden Immeberg där Emanuel bor: 
Henrik 28 år, systemtekniker, Datab dot AB 
Det är en fin stad att växa upp i. Visserligen har jag inga barn, men om jag hade det skulle min fru och jag 
tycka om att de växte upp här. Visserligen har jag ingen fru heller, men om jag hade haft en så skulle hon 
säkert tycka som jag om våra barn som vi ju inte har. Alltså jag och min fru, som då inte heller existerar... 
jag har en mailkompis på Nya Zeeland som har några får...Han finns... ( s 130) 

 
Här ironiseras det kring människor som inte har verkliga vänner utan enbart Internetvänner. 

På ett annat ställe i boken söker Emanuel tjejer på en chatsida: 
(---) Istället loggade han in på chatten, som vanligt under namnet ”Sugenkille19”.  
 
Sugenkille19 
Finns det några tjejer här? 
Babe 19 
Hallå, vem är du, då? 
Sugenkille19 
Jag är en ful, dum och misslyckad typ som just nu vill ha våldsam cybersex. Är du intresserad? 
Babe 19 
Loser! Dra åt helvete! 
Sugenkille19 
Någon? Jag är kåt och arg! 
Conny 36 
Hejsan. Intresserad av nåt annorlunda? 
Sugenkille19 
Vad? 
Conny 36 
Vi kanske kan ses? 
Sugenkille19 
Suck---Är det bara perversa här? Ingen normal? 
Chatten dog långsamt ut. Enligt statistiken var det 46 killar inloggade och två tjejer. Båda upptagna i 
privata rum med trevliga, mysiga och omtänksamma killar. De 44 övriga killarna visste inte vad de gjorde 
för fel. 
(ss 72-73) 

 

Längre fram mår Emanuel dåligt, och söker stöd på Internet: 
Sugenkille19 
Hjälp! Jag har ett problem. Nån som kan hjälpa mig? 
Kamilla 27 
Någon tjej över 20? 
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DoBerman 
Hallå? 
Någon kåt och mogen kvinna som vågar? 
Pontus 
NÅN VILLIG TJEJ? SKRIV PRIVAT 
Henrik ☺ 
Hallå! 
Pung pojk 
Pung pojken är tillbaka med full styrka!! 
Seppo 
Någon som vill 
Homeboys 4 
Hallå alla fina lår 
Casper 
finns 
ung man 
någon kåt och mogen kvinna som vågar? 
COOLA BRUDEN 
Är det nån som vill snacka? 
Kåt kille 26 
Finns det någon kåt tjej som vågar? 
Gåtan 
Born to make you girls happy...* 
Nyrakad och nyduschad 
Ingen kille som vill??? 
JOHNNY KÅT 
Nån kåt tjej som vill??? 
Winnmail.com 
hallå någon? 
Malin17 
Seriösa? 
Sessan 
   Jag e rå snygg med enorma bröst nån snygg kille under 23 som vill??? 
(---) 
Sugenkille19 
Hallå? Hjälp mig. Jag är ihop med världens bästa tjej och har kommit in på en skola i ett annat land. Vad 
ska    
jag göra??? Jag kan inte missa skolan. Den är svår att komma in på. Jag kan inte göra slut med tjejen. 
HJÄLP! 
(---) 
Sugenkille19, alias Emanuel Hjort, loggade ut från chatten. Efter detta pinsamma inlägg i cyberdebatten 
blev Emanuel så desperat att han skrev en dikt. 
(ss 171-174) 

 
Det är här tydligt att det är pinsamt att vara ”seriös” på chatten. Att Emanuel känner sig 

ensam och behöver närhet och förståelse framträder som en bjärt konstrast mot det oseriösa 

chattandet. Det blir belyst även i Sandor slash Ida. Både Sandor och Ida känner sig 

missförstådda och ensamma. De går in i chatrum som ett rop på hjälp. Först ser Ida att Sandor 

gjort inlägget:  
Sandor: Jag kan inte sova. Jag försökte, men det gick inte, ville egentligen bara prata med nån, nån vettig 
typ som inte måste balla sig. Men vem ska man ringa? Jag vet inte. Jag har fan ingen att ringa. Det är 
därför jag gör det här. Ensamhet kan väl va skönt men oftast inte. Finns det nån som känner som jag? (s 
23) 

 

Svaren han får är i stil med: kan man inte slippa en massa serious shit? Och Tips! Skaffa en 

kompis! Och Jag vill hellre prata om brudar med korta kjolar. Varför ör ni så jävla puckade 
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att ni tar på er kort-kort om ni inte vill bli kallade för horor? (s. 23). Sandors inlägg känns 

lika malplacerat som Emanuels seriösa. 

Inte förrän nästa dag bestämmer sig Ida för att svara på Sandors inlägg: 
Ida: Sandor från igår, är du där? Du som kände dig ensam och inte hade nån att ringa, du som undrade om 
nån kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete! (s 47) 
 
 

De börjar chatta, och man får veta att de ägnar timmar till det, utan att man som läsare får ta 
del av alla mail. 
 
I I verkliga livet tas samma sak upp: 
 

I början var det ungefär som jag hade trott. – tonvis med meddelanden från killar som undrade om jag var 
kåt och gillade att suga kuk osv. (s 22) 

 
Längre fram funderar Esmeralda kring sin Internetrelation: 

Problemet med Internetrelationer är att man aldrig blir riktigt nöjd. Innerst inne känns alltihop bara 
sorgligt och torftigt, särskilt när man skrattar högt åt nånting som den andre skriver, bara för att se sig 
omkring i rummet och bli påmind om att man är ensam. Ännu mer deprimerande var det när vi försökte ha 
cybersex. (s 28) 

 
 
 
3.4 Kommunikation 

 

Internet används både som vardagligt kommunikationsmedel och som kontaktförmedlare eller 

som ett sätt att fly verkligheten i de ungdomsromaner som jag har studerat. I H@llå! Därute! 

ironiserar, eller kanske kritiserar, författaren kring detta:  
Jag försökte ringa Meera hela kvällen igår utan att komma fram, vilket är helt frustrerande, liksom. 
Antagligen pratade hon med Mandy, även om jag inte fattar vad de kan ha att prata om. Jag menar, de 
träffas varje dag i skolan och det första de gör när de kommer hem är att slita upp luren och ringa 
varandra! Och när de inte gör det, så skickar de SMS till varandra på sitt knäppa kodspråk. Grymt töntigt. 
Vad är det för fel på rak kommunikation, öga mot öga? Jag måste faktiskt få kontakt med Meera. Kolla 
läget, typ. Checka om vi överhuvudtaget är ihop. Hon kanske vill coola ner det hela. Jag försöker ringa 
igen. Ska bara maila mamma och säga att det dröjer innan jag kommer ner till middagen. (ss 6-7) 

 

Jag-personen klagar på Mandy och Meeras ivriga tillkrånglade kommunikationssätt, samtidigt 

som han tänker maila sin mamma, som befinner sig i samma hus, att han är sen till middagen. 

I samma bok uppdagas ett vänsterprassel. Steven har sett Clares kille med en annan tjej. Han 

har lovat att inte säga något om det. Men maila har han inte sagt något om, så han sprider 

ryktet på nätet. (s 13) 
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3.5 Science-Fiction/Dörr till annan värld 

 
Man kan säga att det i alla elva romanerna existerar en ”verklighets-värld” och en ”Internet-

värld”, men bara i Spinn city är själva ingången till datavärlden utmärkande och där kallas den 

reella världen för just verkligvärlden. Där används en speciell dräkt som har en knapp på 

ärmen att trycka sig tillbaka till verkligheten på. I de andra romanerna är det inte lika konkret 

att man ”går in” i en annan värld, utan där handlar det mer om att mentalt göra det, även om 

de inte heller i Spinn city fysiskt går in i dataspelsvärlden. 

 

Genomgående representerar Internetvärlden en större värld än personernas vardagliga 

verklighet. En värld där de kan vara sig själva i större utsträckning.  

Att Internet är som en annan värld än ens vardag skapar också situationer som inte skulle 

vara möjliga i det verkliga livet i samma utsträckning. Vid ett tillfälle går Emanuel in på nätet 

och söker på ordet ”prostituerade”.22 Han hittar en danska, som han troligtvis aldrig skulle ha 

fått kontakt med utanför nätets värld: 
 
-Här får du tretusen kronor. Gör nåt riktigt kul för dem i Köpenhamn. 
-Tre tusen? 
-Ja, du kan behöva roa dig ordentligt. 
Emanuel visste precis. 
Sökning på Internet: 
Sökord: Sex i Köpenhamn. 
Resultat: 112 761 sidor funna. 
Emanuels mål funnet: sexannons. 
(s 74) 

 

 

3.6 Karaktärsbeskrivning 
 

H@llå, Därute! kretsar kring sex ungdomar. I den här boken används Internet främst till att 

karaktärisera de olika personerna. De får nys om att ett aktivitetshus med Internetcafé ska 

öppna genom ett reklamblad i brevlådan. Alla reagerar olika på nyheten. Den som blir gladast 

är Steven. Han blir snabbt expert på att handla billiga saker över nätet, allt från mössor till 

yoghurt, och när Clare ska på semester hjälper han henne att hitta ett sistaminuten-klipp på 

nätet. Clare tror inte hon kommer ha varken tid eller lust att besöka aktivitetshuset, hon har 

redan massa andra planer för sommaren. Seb tycker det låter som ett skämt. ”Tristess! Relik!” 

                                                 
22 Enligt Våldsskildringsrådets skriftserie Barnens nät – Nätets barn är det främst killar som aktivt söker porr på 
nätet, och att killarna gör det av den anledningen att det är lättillgängligt och relativt anonymt (ss, 26-27) 
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utropar han beträffande Internetcaféet. Craig tycker det är töntigt att surfa. ”Jag har ett liv” 

muttrar han. 

Så småningom upptäcker även de andra hur roligt det är med Internetcaféet, och de drar 

nytta av det på olika sätt. Clare fixar vegetarisk mat till caféet, som de döper till @-caféet, och 

Mandy och Meera, som läst webbdesign, hjälper till att fixa hemsidan.  

I Sandor slash Ida vet Idas mamma ingenting om datorer. Det karakteriserar henne som en 

som inte riktigt hängt med, och hör säkert ihop med hennes depression. I slutet av boken, när 

mamman mår bättre, börjar hon på en datakurs. Den man som Ida styr upp en blind dejt med 

för mamman jobbar på ett dataföretag, vilket gör mamman extra nervös då hon är helt 

okunnig på den fronten. Idas pappa, som bor i USA, svarar inte så ofta på hennes mail, vilket 

nog tyder på att han är en upptagen man. 

I I verkliga livet skildras personer med hjälp av avancerade databesläktade benämningar 

som förklaras i fotnoter. Ett exempel på det är ”han gick omkring i Linus2-T-shirts” (9), vilket 

tydligen är ocoolt och nördigt. Linus2 beskrivs som ett operativsystem som är tillgängligt för 

alla och älskat av dem som avskyr Microsoft-produkter. I ett annat sammanhang står det att en 

person har en hel hög med CD-skivor som inte är brända från nätet, vilket enligt de här 

personerna anses ge hög status (s 8). I den här boken kallas de namn man kallar sig på nätet 

kort och gott för ens ”nick”troligtvis från engelskans nick name/smeknamn), och det sägs 

användas antingen för att skydda sin identitet eller för att verka mer intressant än man 

egentligen är (s 22). Esmeralda använder först inget ”nick”, utan kallar sig för Esmeralda. 

Senare skapar hon sitt alter ego ”Wondergirl”. 

Andra repliker ur I verkliga livet är: 
Han kan vara ursnygg. Det sägs att det bara är fula människor som träffas på nätet, men den inställningen 
är helt ute. Massor av människor gör det nuförtiden. Särskilt nördar.” (ss 34-35) 

 

Repliken avslöjar att alla karaktärstyper dejtar över nätet. Och: 
Grejen med Stella är att hon är så fruktansvärt tråkig. Hon håller till på chatter där man diskuterar politisk 
aktivism. Man tycker att hon borde kolla in nåt mer intressant nån gång. (s 40) 

 
Stella framställs som tråkig med anledning av vilka sidor på nätet hon väljer att besöka. 
Senare konstaterar Ned: 
 

Den mest revolutionerande aspekten av nätet har ingenting med e-handel och globalisering att göra”, 
brukade Ned säga. ”Istället handlar det om att nätet har försett världens värsta knäppisar, fetischister och 
störda personer med en plats där de kan träffa likasinnade. Aldrig förut har en med fetisch för gosedjur 
kunnat hitta själsfränder så enkelt.” (s 98) 

 
Även med denna replik vill jag visa hur ungdomarna i boken hela tiden relaterar 
personligheter till Internetanvändade. 
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 I Kompisar på nätet är datanörd ett begrepp som används för att karakterisera: 
 

(---) Det var en massa datanördar där förstås. Hur har du haft det i sommar, Maddie? 
-Då passade du ju bra på lägret, för du är en äkta datanörd själv, sa Madison och skrattade. (s 73) 

 
 
I H@llå! Därute! jämförs datanördar med tågnördar: de lever för att kolla upp sidor och följa 

upp länkar istället för att kolla vagnstyper och nummer. (s 48) 

 
I Emanuel får klassen en skoluppgift: att skriva om Internetrelationer. Emanuel får högsta 

betyg (s 41). Det skvallrar om att Emanuel som person är kunnig då det gäller relationer över 

Internet, och säger därmed något indirekt om honom. Emanuel och hans vän Tage har 

dessutom stenkoll på alla olika tjejtyper som man kan träffa på chatten: Fjortisarna, De 

manodepressiva, De fotosköna tjejerna, Trendtjejerna, Feministerna och De bittra. De seriösa 

tjejerna har inte funnits på chatten senaste två åren (ss 28-30). Eftersom de har sådan koll 

måste de vara väl orienterade i den världen. De gestaltas som två ungdomar som känner sig 

fullkomligt hemma i cybervärldens dejtingsfär. Dessutom säger kommentaren om alla 

tjejtyper något om vilka kvinnliga personlighetstyper som är vanligt förekommande på 

dejtingsidorna (enligt Emanuel och Tage). 

 
 
3.7 Pedagogik 

 

I det här avsnittet tittar jag på hur författarna bakar in sina pekfinger i texten och direkt eller 

indirekt förklarar för den unga läsaren vad som är rätt och fel med Internetanvändande samt 

faran med att bli beroende eller faran med att bestämma träff med främlingar man mött på 

nätet. Eller bara visar hur absurt det blir då man lever mer i Internetvärlden än i den verkliga 

världen. Några serverar saftiga moralkakor medan andra försiktigt strör ut några 

etikettsmulor.  

Nikolajeva delar i Barnbokens byggklossar in synen på barnlitteratur i fyra olika 

uppfattningar, varav ”Traditionella pedagogiska metoder” utgör den första. Den uppfattningen 

innebär att: ”bedömningen av barnlitteratur styrs av de vuxnas moraliska, religiösa eller 

politiska värderingar, och där utgångspunkten är att läsningen utövar en direkt moralisk 

påverkan.” (s.25). 

 

Att bli beroende eller besatt av att surfa är något som tas upp i flera av böckerna. I I verkliga 

livet beskriver Esmeralda det så här: 
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Jag drömde om Jack och fantiserade om honom vad jag än höll på med. Han upptog mina tankar helt och 
hållet. I en och en halv månad satt jag i mitt rum hela dagarna och jag förstod att jag hade blivit besatt. Jag 
såg till att inte kliva ur sängen förrän vid tiotiden för att slippa vänta så länge på att Jack skulle logga in 
när jag väl hade duschat och ätit frukost. (ss 26-27) 

 

Esmeralda diskuterar beroendet med Ned: 
”Jag är orolig för dig Es”, sa han en dag när vi satt och åt hemmagjorda nachos framför TV: n. ”Du söker 
inga jobb, du tänker inte på nånting annat än den där snubben. Det är som om hela din tillvaro står och 
faller med en fullkomlig främling”. ”Han är ingen främling. Förresten har jag ägnat jättemycket tid åt att 
sy kläder. Den här gjorde jag idag”, sa jag och pekade på min nya halvlånga vallmomönstrade kjol. ”Till 
och med Charlotte tycker att jag borde starta eget.” ”Varför gör du inte det då? Då skulle du åtminstone 
inte ha tid att vara besatt av den där internetgalningen.” ”Han är ingen galning.” ”Hur kan du veta det? 
Han är en fullkomlig främling.” ”Det är han inte alls. Jag vet säkert mer om honom än någon annan.” ”han 
bor i USA, du vet inte hur han ser ut, du har inte ens pratat med honom. Vad kallar du det?” ”Det var du 
som sa att jag borde testa ICQ.” ”Det skulle jag inte ha gjort om jag vetat att det skulle bli så här.” ”Hur 
då så här?” ”Att du skulle fylla ut tomrummet i ditt liv med ICQ.” (s 27) 

 
Jack som är den man Esmeralda chattar med, har gått så långt att han till och med går på 

begravning på nätet, då en Internetvän gått bort: 
”En av mina chatpolare fick en hjärtattack. Det är fruktansvärt, han var bara trettiofem.” 
”Var är begravningen?” 
”Online. Jag är där just nu.” 
(s 105) 

 
Och i Spinn city firar man födelsedagar där: 
 

De flesta ungar var nöjda med att ha sina födelsedagskalas på Nätet, men inte Lejoninnan. Åh nej. (s 67) 
 
Linda Skugge tror att alla läsare som sitter och mailar henne är beroende, liksom hon själv. 

 

I Kompisar på nätet tänker Madison på beroendeframkallande effekten hos datorer: 

 
Madison fick nästan ont i huvudet av all tankeverksamhet. Så hon kopplade upp sig på nätet och kollade 
om hon hade fått några mejl. Hon undrade en kort stund om det är med nätet var vanebildande. (s 65) 

 
Toms mamma i Filflugan tycker att läxor är viktigare än chattande: 
 

”Jag borde förbjuda dig att leka med den där datorn innan du har klarat av allt skolarbete.” Tom log mot 
henne. ”Men den hjälper mig med skolarbetet, mamma. Kommer du inte ihåg vad mr Lillee sa på det 
senaste föräldramötet? Han sa...”Datorer är framtidens utbildningsverktyg, avbröt Toms mamma. ”Jovisst, 
jag vet. Men du satt och roade dig med spel hela kvällen igår. Vad har du för nytta av det i din 
utbildning?” Tom vickade på fingrarna. ”Det skärper reflexerna. Och det håller hjärnan i trim. Eller hur 
pappa?” (s 32) 

 
Och Toms pappa slänger in lite propaganda mot hackers i boken: 
 

(---) Filflugan är inte den sortens hackare. Han bara gillar att sabotera. Och det lyckas han göra ordentligt 
också! (s 33) 

 
Vidare skildras hackaren som en korkad och töntig typ, och han åker fast hos polisen i slutet 

av boken. Vilket således belyser det dåliga och farliga med olaglig hackning, och troligtvis är 

det författarens avsikt att avskräcka sina unga läsare från hackning. 
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Brittany i Drömprins@internet.kom! har redan pojkvännen Nate när hon ger sig in i en 

Internetromans. Hon grubblar över huruvida det räknas som otrohet eller inte: 
Men han skulle aldrig få veta nånting, för det här var bara en nätbekantskap. Hur oskyldigt som helst. 
(s 53) 

 
Nätikett, alltså vett och etikett i nätvärlden, har sina oskrivna regler, och det tyder på att 

huruvida dejting på nätet räknas som otrohet eller inte är en debatterad nätikettfråga. 

Senare konstaterar Brittany att: 

 
Randall var så annorlunda jämfört med resten av hennes liv att hon inte kände att deras vänskap angick 
Nate. (s 85) 

 
Romanens sensmoral är också att det kan vara farligt med Internetbekantskaper. Brittany 

bestämmer träff på en enskild plats med en total främling (som hon dock anser sig känna väl 

efter all Internetkontakt): 
Att jag gav upp en toppenkille för en drömprins som bara existerade i min dator. Och Nate och jag blev 
nästan dödade på kuppen.  (s 151) 

 
Emellanåt är författarnas pekfinger alltså med och petar in uppfostran i texten. I Spinn city 

bakas flera små vinkar in om att det kan vara skadligt att tillbringa alltför mycket tid i 

datavärlden: 
Och mina lärare som hela tiden tjatar om hur viktigt det är att skaffa sig erfarenheter i verkligvärlden, hur 
mycket viktigare de erfarenheterna är än dem man skaffar sig på Nätet. (s 22) 

 
 
3.8 Internetspråket  

 

Två av de böcker jag har läst har en chattspråk-ordlista i slutet: Kompisar på nätet och Spinn 

city, och i I verkliga livet inflikas hela tiden fotnoter med förklaringar efter databesläktade ord 

eller begrepp.  

I H@llå! Därute! används datametaforen: ”Dags att arkivera och gå vidare. Skapa nya filer. 

Troy, du är den svagaste länken.” (ss 16-17). Här blir alltså dataord nästan poesi. 

Samtliga böcker dräller av nya ord, så pass nya att inte ens datorernas egna 

stavningskontroller hunnit med. Det är ”batta” och ”chatta” och ”Cyber-Snax” med mera. 

Och, framförallt i böckerna om Emanuel, tycker jag att författarna har fångat det säregna ofta 

sexrelaterade och smilgubbsinvaderade  ;-)  chatrums-språket på ett träffande vis (se utdrag ur 

böckerna ovan som exempel).  

Det är ofta ett direkt språk som ligger nära vanliga samtalsrepliker, då man tittar på hur 

ungdomarna uttrycker sig i chat-avsnitt, bara det att det inte är muntliga repliker i skriftform, 
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utan det handlar redan från början om skriftliga samtal. Det är snabba frågor och svar, många 

kodliknande förkortningar (som att LT betyder lycka till på chatspråket), man talar förbi 

varandra och markerar om man skrattar eller blir ledsen med särskilda tecken eller genom att 

till exempel skriva ”ler”.  

 

Den språkliga utveckling, att språket fått högre standard, som Ulla Lundqvist diskuterar i 

Tradition och förnyelse tycks alltså ha vänt tillbaka till en simplare form igen, i de här 

böckerna. Dock resonerar hon kring ett mer avancerat berättargrepp, som går från enkelt 

jagberättande till en mer fragmentarisk stil med varierande synvinklar (s. 279), och det är 

däremot något som verkligen utnyttjas till fullo i Internetgenren. Det går att smidigt växla 

mellan olika berättarröster, samt mellan mailkorrespondens och berättande i till exempel 

tredje person, i Internetromanen.  
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4. Sammanfattning och slutsats 

Det finns oändliga möjligheter om man vill fläta in Nätet i intrigen, som jag förmodade 

inledningsvis, men trots det påminner flera av de böcker jag läst om varandra. Förmodligen 

tyder det på tendenser i samhället och klassiska ungdomsromanmotiv som föräldralöshet, 

brevromanens form och liknande. Det blir en hybrid av typiska ungdomsromansmönster och 

motiv och det heta Internetfenomenet.  

 

De kategorier jag mejslat ut är: Rum/tid, Identitet, Ensamhet, Kommunikation, Science-

Fiction/Dörr till annan värld, Karaktärsbeskrivning, Pedagogik och Internetspråket. 

I rum/tid - avsnittet är det mest signifikativa draget att avstånd i ungdomsromanen krymper 

med hjälp av Internet. I den del som tar upp identitet, blir det tydligt att Internet används för 

att spela rollspel genom att skapa falska, förbättrade personligheter i cybervärlden. 

Identitetssökande är en vanligt förekommande ingrediens i ungdomsromaner, som alltså här 

får en ny dräkt. Internet och datorer används också för att beskriva personer. Deras inställning 

till Internet eller kunskap om datorer blir ett sätt att karakterisera. 

Flera författare utnyttjar även tillfället att skriva in uppfostringsbetonade saker i intrigen, som 

att det är farligt med för mycket chattande och att datahacking är förödande.  

Språket i de tio ungdomsromanerna har med största sannolikhet låtits inspirerats av nätets 

språk, för att få en autentisk prägel. Det är ungdomarnas egna korthuggna pratiga språk som 

släpps fram. 
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5. Avslutande diskussion 

Författarna visar upp ett spektrum av olika sätt att använda sig av Internet i sitt berättande. Jag 

blev överraskad av att ensamhetstemat är så starkt förknippat med chattande i många av 

böckerna. Jag trodde snarare att kärlekstemat skulle vara det mest påfallande, även om det 

också förekommer i flera av romanerna. Internet ersätter frånvarande föräldrar eller falska 

kompisar. 

Det är ofta en frånvarande pappa som köpt en spillrans ny dator till ensamma dottern eller 

sonen (Sandor slash Ida, Kompisar på nätet, Spinn city, Drömprins@Internet.kom!). 

Ungdomarna är också ofta ensambarn, alltså utan syskon, eller så har de som Emanuel en 

äldre syster som bor i ett annat land. I Nätets barn- Barnens nät säger norska medieforskaren 

Taran Björnstad: 
”Det är i huvudsak pappan som introducerar ungdomarna till Internet. Mamman är helt 
frånvarande. Hon engagerar sig på alla andra områden, till exempel hur länge barnen får prata i 
telefon, se på video eller på TV. Hon är också mycket aktiv när det gäller vad som är bra eller 
dåligt innehåll i TV-program och böcker. Mamma har en hög moralisk och etisk kompetens. Pappa 
däremot har ingen moralisk kompetens, pappa har teknisk kompetens. Han är inte aktiv i 
förhållande till innehåll på Internet, utan intresserar sig mer för de tekniska delarna.”23.  

 

Klassiska ungdomsromanmotiv som att resa in i andra världar kan lätt tillämpas med Internets 

hjälp. En vuxen kan i stort sätt resa vart han eller hon vill på riktigt, medan de flesta unga är 

förpassade till sin begränsade tillvaro i ett pojk- eller flickrum i någon stad eller by. Med 

Internet skapas vänskapsband runt jordklotet sekundsnabbt. Innan Internet fanns skaffade sig 

många, inklusive jag själv, brevvänner i andra länder. Jag tror att chattandet tillfredsställer 

samma längtan och behov. Och de ungdomar som klottrade kärleksförklaringar i bussväntrum 

kan nu uttrycka sig på hela världens klotterplank via Internet. Kort och gott är jag övertygad 

om att Internet är en outtömlig källa för ungdomars mångfacetterade behov, fantasier och 

intressen, och att detta sprängt in sig i ungdomslitteraturen via betraktande lyhörda vuxna 

författare – för att så småningom bli en naturlig del av den.   

 

I Tradition och förnyelse framhåller Ulla Lundqvist hur trender förändrats då det gäller 

ungdomsromanens genre, hur det pendlat mellan fantasyhistorier till vardagsrealism. Med 

Internetromanen kan man säga att fantasy och vardag möts. Den virtuella nätvärlden där 

rollspel och lögner cirkulerar paras med problemfyllda vardagsliv. 

 

                                                 
23 Våldsskildringsrådets skriftserie, nr 29, 2003. (ss. 21-22). 
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I Sören Olsson och Anders Jakobssons Emanuel-böcker skildras två forskare som på ett 

skämtsamt vis kartlägger arten ungdomar. De hämtar nästan all sin information via nätet. Jag 

tror att det tillvägagångssättet nyttjas av många författare på riktigt, då de vill närma sig 

samtida ungdomars språkbruk, tankar och upplevelser. I cyberuniversum serveras ständigt 

miljontals uppdaterade diskussioner och annat direkt från dagens ungdomars knappande på 

tangentborden runt om i världen. Och många vuxna författare idag kan heller inte ha personlig 

erfarenhet av just detta tonårschattande, eftersom det bara funnits sedan mitten av nittiotalet 

och då var det inte lika utbrett som idag (jag är nu 26 år och varken jag eller någon av mina 

vänner loggade inte in en enda gång under våra tonår, då datorer och Internet fortfarande var 

relativt ovanligt). 

Sonja Svensson presenterar olika teorier beträffande kommunikationen mellan ungdomar 

och vuxna i sin essä Ett släkte för sig.24 Hon berättar om hur Margaret Mead ser på vår tids 

hisnande utvecklingstakt som en orsak till att ungdomen snart inte har något att lära av en 

generation, vars kunskaper helt enkelt är föråldrade. I samma essä står det även att den 

amerikanske utvecklingspsykologen Erik Homburger Erikson menar att det inte alltid är de 

gamla som ska ”undervisa de unga om livets mening” eftersom ”varje ung generation för att 

kunna träda in i historien måste finna en identitet”. De här teorierna diskuterades långt innan 

Internet kom, därför tycker jag det är intressant att se hur bra dessa teorier kan tillämpas på 

just Internetromanen, där det snarare är de vuxna/författarna som lär av och om de yngre – via 

Internet - och inte tvärtom. 

   Jag gissar att många fler författare till ungdomsromaner kommer att utnyttja Internet i 

framtiden, om inte som intriginstrument, så som en extra tillgång då nätet är en riktig 

guldgruva för den som vill kliva rätt in i dagens ungdomars tankar och liv. 

 

Personligen anser jag att av de tio ungdomsromaner jag har läst så har bara Sandor slash Ida 

litterära kvaliteter, och möjligtvis Det här är inte en bok. De böckerna lyckas sätta språklig 

standard samt skildrandet av personerna och handlingen framför fenomenet med ”nätet”, så 

som modeord, nätuppfostran och alla olika nätfunktioner.  

Eventuellt beror det faktum att inte så mycket skrivits om ungdomsböcker och den enligt mig 

nya genren Internetromanen på att de flesta av de böcker som anammat genren inte håller 

någon hög litterär standard, och därför inte väckt något särskilt intresse. Kanske kommer 

Sandor slash Ida med sitt Augustpris väcka större uppmärksamhet för stilarten. 

                                                 
24 Ett släkte för sig – Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsgården 1950-1975, Sonja Svensson, essä ur 
Kring den svenska ungdomsboken  
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