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1 Inledning 

1.1 Nya medier, ny offentlighet - nytt skriflbruk? 

De senaste årtiondena har mediesamhället genomgått en explosionsartad 
utveckling i fråga om antalet medier for kommunikation och utbudet av 
medieprodukter. Ofta framhålls Internet som ett av de allra viktigaste och 
mest omvälvande tillskotten till det moderna medielandskapet. Med In
ternet har vi fått en ny offentlighet med delvis andra villkor än den tradi
tionella. Med hjälp av nätet kan individer som saknar både makt och 
pengar göra sina röster hörda. Man behöver inte tillhöra någon organisa
tion eller backas upp av någon institution eller något företag för att fa 
publicera sig. 

Men detta innebär inte att Internet står öppet för alla. Det krävs tillgång 
till datorer och teknisk kompetens, vilket gör att många människor står 
vid sidan av den nya offentlighetens scen. Till en del är det förmodligen 
samma individer som hade begränsad tillgång även till den traditionella 
offentligheten. Dock gör de delvis nya villkoren att tekniskt kunnande och 
djärvhet inte sällan räcker lika långt som kapital och mångårig institutio
nell etablering, vilket leder till att nya grupper kan träda fram och forma 
medielandskapet och dess texter. Internet har alltså fört med sig en om
möblering vad gäller de etablerade rollerna i den mediala offentligheten. 
De som tidigare främst varit hänvisade till att vara konsumenter kan nu 
utan större problem skapa egna produkter och publicera dem. 

I samband med dessa förändringar är det många som talar om en ny typ 
av texter med en ny och annorlunda textuell struktur. Dessa så kallade 
hypertexter eller cybertexter karakteriseras ofta som ickelinjära och fler-
sekventiella och därmed öppna för läsarens eget textskapande. Det brukar 
beskrivas som att författaren lämnar över till läsaren att göra de val som 
för texten vidare. Att skriva blir i dessa fall mer att tillhandahålla än att 
författa. I vilken mån texter som skrivs i digitala medier verkligen utnytt
jar denna potential är dock okänt, eftersom de empiriska undersökningar
na om moderna datortexter ännu är fa och rör ett begränsat antal genrer. 
Omvälvningarna i medielandskapet - nya medier, nya roller samt ny po
tential för textuell struktur - väcker således frågor om hur vår tids nya 
texter ser ut och fungerar. Ofta talas det generellt om ökad visualisering 
och nya läsmönster, och man spekulerar i att skriftkompetens i fi-amtiden 
kommer att vara något annat än det varit hittills. Men allt förändras inte 
över en natt och förmodligen inte heller på samma sätt. Förmodligen har 
vi i dag en mer heterogen och på många sätt mer svårbeskriven medieof
fentlighet än kanske någonsin tidigare. 



Denna undersökning handlar om den personliga hemsidan, ett fenomen 
som i sig fångar mötet mellan privat och offentligt, mellan professionellt 
och amatörmässigt och mellan vardagskommunikation och publicistisk 
verksamhet. Hemsidan är en produkt i ett nytt medium formad och an
vänd av personer som i de allra flesta fall saknar särskild utbildning och 
formell kompetens i att hantera detta medium. Dess användare är dessut
om både konsumenter och producenter av samma typ av produkt. Hemsi
detekniken medger också textskapande på helt andra sätt än antecknings
boken och pennan, skrivmaskinen eller ordbehandlaren, inte minst när det 
gäller det visuella. Det finns anledning att tro att en produkt som den per
sonliga hemsidan, som saknar direkt motsvarighet i en traditionell pap
perskultur, innehåller mycket av det som är nytt. Samtidigt bör varje text 
förstås som inordnad i ett större sammanhang, vilket innebär att även 
hemsidan torde ha åtminstone en del av sina rötter i etablerade skrift-
brukstraditioner. Hur starka dessa rötter är, och hur mycket de präglar 
hemsidan som helhet, återstår dock att se. 

I ett vidare kulturellt och historiskt perspektiv förefaller det naturligt att 
en undersökning av personliga hemsidor inte bara, och kanske inte ens 
främst, relateras till forskning om Intemettexter. För övrigt är just per
sonliga hemsidor ett ovanligt studieobjekt inom Intemetforskningen^ -
kanske just för att dessa inte utnyttjar tekniken på något enkelt och förut
sägbart sätt. Denna undersökning vilar på teoretiska och empiriska ramar 
som inte specifikt fokuserar datortexter, men som sätter in text- och 
skriftbruk i ett socialt sammanhang. Det faktum att den personliga hemsi
dan står för något nytt när det gäller producentroll och övrig kontextuell 
inranming gör emellertid att undersökningen inte självklart kan placeras 
in i någon given forskningstradition. Vanligt är ju att man inom den 
språkvetenskapliga textforskningen gjort en grundläggande åtskillnad 
mellan privat skriftbruk å ena sidan och professionellt, offentligt skrivan
de å den andra. Eftersom jag menar att hemsidan visar att denna uppdel
ning bör problematiseras kommer undersökningen att använda såväl be
grepp och metoder från etnografisk skriftbruksforskning som perspektiv 
från studier av massmedierade professionella texter. Därmed kombineras 
ett deltagarperspektiv, där intervjuer och experiment med informanter ut
gör en viktig del, med analyser av hemsidan som en produkt på medie
marknaden. 

^ Större delen av de undersökningar av webbplatser som hittills gjorts rör professio
nellt producerade sidor och har dessutom inte sällan ett normativt perspektiv. (Se ex
empelvis Crystal 2001:195-223 för en översikt. En svensk undersökning är Hass 
1998.) De studier av personliga hemsidor som hittills publicerats behandlar påfallande 
ofta forskares hemsidor och får snarast ses som ett första kartläggande av en ny aka
demisk genre med starkt fokus på hur identitet skapas (Miller & Arnold 2001). Iden
titetskonstruktion är även ett nyckelord i de översiktliga artiklar som skrivits om ex
empelvis ungdomars hemsidor (Chandler & Roberts-Young 1998). 



Jag har med denna undersökning alltså ambitionen att bidra till en för
ståelse av den personliga hemsidan som gör att den kan relateras till en 
eller flera skriftbrukstraditioner i det samtida samhället och i historien. 
Jag tror att konventioner för text- och skriftbruk verkar över gränser mel
lan nya och gamla medier, samtidigt som gränsöverskridandet kan inne
bära att de förändras på olika sätt. De som gör och använder personliga 
hemsidor i slutet av 1990-talet är med och formar något nytt. De har dock 
direkt och indirekt erfarenhet av armat textbruk, både som konsumenter 
och som producenter, och det förefaller rimligt att de tar med sig rele
vanta bitar av denna erfarenhet in i hemsidebruket. Dessutom förekommer 
personliga hemsidor i en intertextuell kontext tillsammans med andra 
texter som de på ett eller annat sätt kan förväntas interagera med. 

Det är när detta skrivs oklart hur länge den personliga hemsidan kom
mer att finnas i det föränderliga medielandskapet. Kanske kommer en 
personlig hemsida år 2010 att vara något helt annat än i dag. Kanske 
koimner fenomenet inte alls att existera om ett tiotal år. Hur genrer och 
textbruk utvecklas kan vi inte förutsäga. Klart är dock att varje nedslag i 
historien, varje skriftbruksundersökning och textanalys, bidrar till vår 
kunskap om hur texter och skrift fungerar och förändras. Särskilt angelä
get och belysande blir detta nedslag om det som undersöks är något nytt 
och jämförelsevis oetablerat. 

1.2 Syften och övergripande frågeställningar 

Undersökningen är i första hand explorativ och har tidigare dokumente
rats i tre delrapporter (Karlsson 1999, 2000 och 2001a). I denna avhand
ling bearbetas och sammanställs de olika delstudierna under det gemen
samma huvudsyftet att beskriva den personliga hemsidan som ett medel 
för social interaktion i en ny mediekontext. Inom ramen för det över
gripande syftet fokuseras en särskild aspekt av hemsidan, nämligen skrif
ten. Annorlunda uttryckt är det en viktig del av undersökningens syfte att 
utreda vilken typ av skriftprodukt hemsidan är. Några av de frågor som 
ställs är: Vad kan sägas vara nytt och relaterat till det nya mediet och dess 
användningsområden? Vad kan kopplas till etablerade skrifttraditioner? 
Såväl den övergripande beskrivningen som den mer specifika fokusering
en av skriften bygger dels på undersökningar av de verksamheter hemsi
dorna används i och de normer och föreställningar som är kopplade till 
dessa verksamheter, dels på analyser av hemsidans texter. Ytterst är målet 
att relatera den personliga hemsidan och det skriftbruk den rymmer till ett 
vidare text- och skriftkulturellt sammanhang. 

Både huvudsyftet, att beskriva hemsidan, och det underordnade syftet, 
att fokusera skriften, grundar sig på en semiotisk syn på text, vilket inne
bär att jag utgår från ett textbegrepp som inte enbart räknar med det ver



bala språket som textbildande. Syftena implicerar också en förståelse av 
texter som socialt konstruerade. Undersökningen utgår i stor utsträckning 
från ett använda erspektiv, vilket innebär att användarnas föreställningar 
om såväl hemsidor som skrift blir en viktig del av beskrivningen. Under
sökningens syften preciseras närmare i avsnitt 3.4, i anslutning till att de 
teoretiska ramarna diskuteras. Syftena kommenteras dessutom i avsnitt 
4.5, i samband med att undersökningens metoder presenteras, då flertal 
delvis nya metodiska grepp kommer att prövas och utvecklas i de olika 
delundersökningarna. Ett skäl till detta är att den personliga hemsidan är 
ett för textforskningen relativt okänt fenomen och att semiotiska textbe
skrivningar med fokus på skriftens roll ännu inte har någon lång tradition. 
Ett annat skäl är att jag vill kunna analysera användarnas begreppssystem 
i växelverkan med den semiotiska textbeskrivningen för att belysa såväl 
hemsidan som skriftbruket från flera håll. 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel ges i kapitel 2 en bakgrund till Internet och 
webben, hemsidans tekniska medium. Därefter följer i kapitel 3 en redo
görelse för undersökningens teoretiska ramar. I kapitel 4 sammanfattas 
och diskuteras de olika metoder som använts. Resultaten redovisas i tre 
kapitel där det första, kapitel 5, behandlar hemsidan och dess uppbyggnad 
på ett övergripande plan. Kapitel 6 koncentreras kring användningen av 
hemsidorna och placerar in den i en social kontext. I de två följande ka
pitlen studeras textnivån ur ett semiotiskt perspektiv: i kapitel 7 på ett 
övergripande plan genom att hemsidomas visuella byggstenar analyseras, 
i kapitel 8 på ett fördjupande sätt genom studier av sammanhang och 
textualitet. I kapitel 9 fÖrs avslutningsvis en sammanfattande och i viss 
mån framåtblickande diskussion. 



2 Bakgrund 

2.1 Internet och www: kort historik 

Ordet hemsida börjar dyka upp i svenska massmedier under 1995.^ Som 
jämförelse kan nämnas att Internet förekommer redan 1990^ e-mail 1992 
(e-post 1993) och world wide web (se nedan) 1994/ De flesta "hemsidor" 
som oinnämns i pressen 1995 tillhör företag, organisationer eller myndig
heter. I något enstaka fall är det en privatpersons hemsida som avses. Det 
vi kallar hemsidor hör till den relativt nya del av Internet som kallas 
www, eller world wide web. Webben, som detta system kommit att kallas 
på svenska, lanserades av schweiziska forskningsinstitutet CERN 1991 
och är enkelt uttryckt ett stort antal grafiskt utformade dokument som 
gjorts globalt tillgängliga genom att de kopplats till nätanslutna servrar 
och tilldelats en unik Intemetadress. Jämfört med tidigare Intemetsystem 
är www mycket användarvänligt, vilket har gjort det möjligt fÖr männi
skor utan avancerade tekniska kunskaper att söka information på nätet och 
själva producera webbsidor. Kort efter www:s genombrott kom så den 
första webbläsaren, Mosaic, som snart följdes av Netscape. Omkring 
1993 öppnades Internet på allvar för privatpersoner genom de första In-
temetabonnemangen via modem. Sverige var tidigt med i utvecklingen. 
De flesta företag som sålde Intemetabonnemang erbjöd även sina kunder 
plats för egna hemsidor. 

I slutet av 1996 delade portalen Passagen för första gången ut utmär
kelsen "Veckans hemsida" till en personlig hemsida gjord av en privat
person. De personliga hemsidor som denna undersökning handlar om 
sairdades in knappt två år senare, 1998. En tredjedel av upphovsmännen 
hade då haft sina hemsidor i högst ett år och något fler hade två års hem
sideinnehav bakom sig (se även Karlsson 1999:23). I början av 1998 hade 
Passagen mer än 33 000 hemsidor registrerade. I december 2001 var siff
ran drygt 83 000, vilket tyder på en kraftig ökning av antalet personliga 
hemsidor. Det ska dock nämnas att alla registrerade hemsidor hos Passa
gen inte är personliga hemsidor. Dessutom är med all sannolikhet ett 
okänt antal av de registrerade hemsidorna övergivna, antingen på grund 

^ Första belägget i PressText är från 5 februari 1995. (I PressText finns texter ur Da
gens Nyheter, Expressen, GT och Kvällsposten, ett antal veckotidningar och tidskrif
ter samt Bonniers Lexikon. De tidningar som lagrats under längst tid är Expressen och 
Dagens Nyheter, från 1990 respektive 1992.) Inget belägg på hemsida finns i Språk
datas DN 87, 18 belägg i Press 95. 
^ Eftersom PressTexts äldsta belägg är fi"ån just 1990 kan ordet Internet ha förekommit 
i svensk press även tidigare. 

Allt enligt PressText. 



av att deras innehavare skaffat en ny sida på ett annat ställe men fortfa
rande har kvar platsen hos Passagen eller därför att de heh slutat med 
hemsidor. Omsättningen av hemsideinnehavare på nätet är förmodligen 
relativt stor. 

2.2 Definitioner 

Terminologin kring Internet i allmänhet och hemsidor i synnerhet är 
långtifrån standardiserad. I forskningen om Internet, framförallt i hyper-
textforskningen, förekommer en tekniskt baserad terminologi samtidigt 
som språkvården tillhandahåller rekommendationer för hur allmänspråket 
ska hantera de ständigt nya begrepp som strömmar in. Användarna av 
hemsidor har i sin tur en tenninologi som till stor del är kopplad till just 
deras speciella bruk av webben, och som ibland överensstämmer med en 
mer tekniskt orienterad begreppsapparat och ibland är mer lekmannamäs-
sig. I denna undersökning kommer jag att använda tenner som i många 
fall får ses som en kompromiss mellan de standardiseringssträvanden som 
trots allt förekonmier (exempelvis i Svenska datatermgruppens regi) och 
den terminologi som tillämpas av de aktuella användarna. 

Ordet hemsida används här för att beteckna en helhet som i alhnänhet 
består av flera sidor (se nedan). Detta stämmer överens med mina infor
manters begreppsanvändning. Svenska datatermgruppen konstaterar 
emellertid att ordet hemsida används för olika saker och föreslår i stället 
att man väljer någon av beteckningarna ingångssida, startsida, webbsida 
och webbplats beroende på vilket som avses. För den helhet som jag kal
lar hemsida föreslår Svenska datatermgruppen beteckningen webbplats 
och beskriver innebörden: "En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss 
organisations verksamhet eller ett visst företags varor och tjänster."^ Jag 
ansluter mig i viss mån till rekommendationen och använder webbplats 
som en övergripande term, medan hemsidor (eller personliga hemsidor 
för tydlighetens skull) avser just den typ av webbplatser som denna un
dersökning handlar om. Dessutom är det den beteckningen innehavarna 
själva använder om sina produkter. Jag ansluter mig alltså inte till kon
ventionen att med hemsida avse endast ingångssidan eller startsidan. Des
sa sidor far nämligen sina egna beteckningar i denna undersökning.^ 

En sida (eller webbsida) förstås här som det som visas i webbläsarens 
fönster, inklusive det man kan rulla fram genom att klicka på upp- re
spektive nedpilama. Den prototypiska sidan motsvaras av ett HTML-

^ http://www.nada.kth.se/dataterm/ (29 januari 2002) 
^ Ett annat problem med termen webbplats är att den antyder att innehållet bör finnas 
samlat på en och samma plats, det vill säga samma tekniska server. Så behöver det 
dock inte vara i praktiken, eftersom den tekniska strukturen inte alltid är synlig för 
besökaren. 



dokument. I det fall en skärmbild byggs upp av ramar räknas dock fler än 
ett dokument till sidan. Begreppet sida utgår alltså från ett enkelt använ
darperspektiv, vilket innebär att det som syns på skärmen förutsätts vara 
en enhet oavsett vilken teknisk lösning som ligger bakom. Att flera olika 
tekniska enheter (fotografier, andra bilder och HTML-dokument) till
sammans skapar en visuell enhet på skärmen ligger i webbteknikens na
tur, och när teknisk och visuell struktur skiljer sig så mycket som den 
faktiskt kan göra finner jag det mest rimligt att låta det visuella vara avgö
rande.' Detta stämmer också överens med en av de viktigaste teoretiska 
ramarna för undersökningens textanalyser, som kan benämnas visuell se
miotik (se vidare avsnitt 3.3.2). 

Länk (eller hyperlänk) är ett ord som i diskursen kring hemsidor och 
Internet ibland avser själva den tekniska relationen mellan två sidor och 
ibland det ord eller det objekt som relationen är knuten till. Jag föredrar 
att med länk beteckna just relationen. För det ord eller det visuella objekt 
som länken är knuten till använder jag i stället omskrivningar av typen 
"ankare för länk", "länkbeskrivning" eller "fungerar som en länk". 

Ytterligare begrepp som snarare rör de teoretiska ramarna eller specifi
ka analysmetoder kommer att definieras efterhand. 

2.3 Den personliga hemsidan - ett exempel 

En privatperson som själv är hemsideinnehavare får precisera defmitionen 
av fenomenet personlig hemsida. Roberth Edberg utsåg på eget initiativ 
ett antal "100 % webmästare" under 1998 och 1999. Vem som helst kun
de nominera en hemsida som därefter bedömdes av Edberg. Han gav den 
då betyg på skalan 1-10 för var och en av aspektema "funktion" (använ
darvänlighet), "teknik" (avancerad eller inte), "konstnärlighet" (det este
tiska), "innehåll" (se nedan) och "resurs" (vad där finns för besökaren att 
få). Edberg skriver i sin egen introduktion^ till utmärkelsen: "Med hemsi
da menas en SiTE^ om och av samme person. En SiTE om något eller nå
gon annan än skaparen själv kan ej få utmärkelsen." Som motivering till 
att sidor inte fått utmärkelsen nämns "tomt på personligt innehåll" och 
"för rörig". Det förra tolkar jag som att det här inte handlar om någon per-

' Visserligen är det så att ett dokument som visas tillsammans med dokument i andra 
ramar också kan visas ensamt på skärmen. Detta kräver att besökaren känner till do
kumentets specifika adress eller kan använda webbläsarens funktioner för att öppna 
dokumentet i eget fönster. Jag utgår dock från sidoma så som de ser ut när man an
vänder hemsidan egna länkar. 
^ Introduktionen är hämtad från Edbergs egen hemsida, http://www.edberg-it.se (8 maj 
2001). 
^ Edberg använder här "SiTE" {site eller sajt) på ett sätt som motsvarar min använd
ning av webbplats, det vill säga som en övergripande kategori. 



sonlig hemsida enligt Edbergs kriterier medan det senare förmodligen in
nebär att sidan visserligen är en personlig hemsida, men en dålig sådan. 
Det centrala för en personlig hemsida är alltså att den ska handla om den 
person som gjort den. Hela hemsidan behöver dock inte handla om inne
havaren. Bland dem Edberg bedömt finns sådana som innehåller avdel
ningar om annat, vilket alltså går bra så länge det finns personlig infor
mation någonstans på hemsidan. 

Edbergs definition bekräftas av en av denna undersöknings informan
ter, Mario, som välkomnar oss till sin hemsida med följande ord: 

Den här sidan är i mångt och mycket som alla andras personliga hemsidor, det 
vill säga min egen hyllning till mig själv. Gör ingen annan det får man göra det 
själv. (Marios hemsida, 6 mars 2001) 

Sidan besöktes av mig i mars 2001, ungefar två och ett halvt år efter det 
att undersökningens huvudmaterial samlades in 1998 (se vidare avsnitt 
4.1). Mario, vars sida ingår i det insamlade materialet, har alltså behållit 
sm hemsida och skaffat sig en del ytterligare erfarenhet som man kan anta 
att han utgår ifrån i sitt uttalande. Hans humoristiska och självironiska 
formulering antyder att man i detta samhälle inte kan förvänta sig upp
märksamhet eller berömmelse om man inte ordnar med detta själv. Om 
han vänder sig till sanmia läsare som han föreställde sig 1998, när han 
intervjuades av mig om sin hemsida, riktar sig yttrandet till chatt- och 
nätbekanta och i viss mån människor han känner i det verkliga livet.^® 

Om vi vrider tiden tillbaka till Marios hemsida så som den såg ut i 
september 1998 möts vi först av den sida som visas i figur 1. (Se även 
figur 41 i bilaga 10, s. 191, där sidan visas i farg.) Det första vi ser är 
förmodligen ordet "Tjena!" som är skrivet med rött mitt på sidan. Strax 
därunder kan vi läsa: "Du har lyckats hitta till min plats i Cyberrymden, 
listen nedan ger dig möjlighet att hoppa omkring :-)" 

Längre ned firms mycket riktigt en horisontellt utsträckt form som lik
nar en list, en stång eller något slags panel. På den står sju ord skrivna: 
"Mario", "Bilder", "Länkar", "Vänner", "Guest", "Mail" och "Start". Vart 
och ett av orden (utom "Mail") fungerar som länk till en annan del av Ma
rios hemsida; klickar man på orden kommer man alltså till olika sidor. I 
margmalema på startsidan finns vidare ett antal olika objekt som vi som 
besökare förmodhgen inte uppfattar som sidans mest centrala. Längst upp 
finns infomiation om vilken skärmupplösning som sidan passar bäst för, 
antal besökare^^ senaste uppdateringen samt uppgift om antalet dagar 

Marios hemsida 2001 har dock en avdelning som inte fanns tidigare och som tyder 
på att han nu tänker sig delvis andra besökare. Avdelningen vänder sig nämligen till 
eventuella arbetsgivare. 

Besöksräknaren är tyvärr ej synlig i figviren. 



kvar till år 2000. Längst ned finns symbolen för webbringen^^ "Friends of 
Entrén" och över den en så kallad "ICQ mess panel", det vill säga en upp
sättning länkar till olika sätt att kontakta Mario via kommunikationssy
stemet ICQ'\ 
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Figur L Marios hemsida, första sidan 

Om vi klickar på det första ordet i menyraden, "Mario", kommer vi till 
den sida som visas i figur 2. Här presenterar Mario sig själv. Vi finner 
grundfakta som namn, födelsedatum, civilstånd och vistelseort, men ock
så en liten berättelse med rubriken "Mitt livs historia". Sidans innehåll är 
uppbyggt i form av en stor tabell och under den återkommer menylisten 
från den första sidan. Med hjälp av den kan man klicka sig vidare utan att 
behöva återvända till start. På sidan "Bilder" får vi se ett relativt stort 
porträttfoto föreställande Mario själv, en rad med mindre svartvita porträtt 
på olika personer samt ett antal datorframställda bilder med abstrakta mo
tiv. 

På sidan "Länkar" finns fyra tabeller som alla innehåller en kolumn 
med namn samt en kolunm med förklarande beskrivningar. Namnen fun-

En webbring är en sammanslutning av hemsidor som har något gemensamt. Dessa 
hänger ihop på sätt att man kan khcka sig vidare till nästa eller föregående hemsida i 
ringen eller till en slumpvis vald sida. 

ICQ, "I seek you", är ett snabbt kommunikationsprogram där båda parter samtidigt 
sitter vid sina datorer och skickar meddelanden till varandra. 



gerar som länkar till andra webbsidor och tabellerna speglar en uppdel
ning i fyra ämnesområden. Klickar vi på "Vänner" i huvudmenyn kom
mer vi till en sida som i mycket liknar länksidan. Här leder varje länk 
dock till en nätbekants hemsida, och var och en förses även med en liten 
personlig kommentar. Länkordet "Guest" leder till Marios gästbok där 
man som besökare kan lämna en hälsning eller läsa vad andra skrivit och 
klickar vi på "Mail" kommer ett e-postfönster upp och vi kan skicka ett 
meddelande till Mario om vi vill. Länkordet "Start" slutHgen leder tillba
ka till första sidan. 
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Figur 2. Marios hemsida, andra sidan 

Marios hemsida av årgång 1998 är uppbyggd som många andra tidiga 
personliga hemsidor på Internet. Innehavarna till de hemsidor som utgör 
undersökningens huvudmaterial resonerade också ungefär som Mario när 
det gällde de egna hemsidomas funktion och syfte. När de ombads be
skriva sin hemsida svarade ungefar hälften att den handlade om honom 
eller henne själv och vad han eller hon tyckte och tänkte. De andra mena
de att deras hemsidor var gjorda för nyfikna chattkompisar eller inte 
handlade om något speciellt. Endast fem personer beskrev sin hemsida 
som en sida främst om något annat än den egna personen. (Se även Karls
son 1999:24-26.) 



3 Teoretiska ramar 

För att hemsidan och dess bruk av skrift ska kunna förstås i ett vidare per
spektiv behövs teoretiska ramar och begrepp som placerar in specifika 
kommunikativa handlingar i ett socialt och kulturellt sammanhang. I figur 
3 illustreras hur jag tänker mig hemsidan och dess skriftbruk inbäddade i 
två tänkta nivåer av samhällelig kontext: situationskontexten, där jag 
fi-ämst är intresserad av skriftanvändningen, respektive kulturkontexten 
som i denna undersökning fi-ämst beskrivs i termer av skriftkultur. 

Kulturkontext: skriftkultur 

Situationskontext: skriftanvändning 

Text: hemsidan 

Figur 3, Modell for analys av hemsidor i kontext 

Att hantera texters sociala sammanhang genom att dela upp det i olika 
skikt har blivit tämligen vanligt inom diskursanalysen. Begreppen situa
tionskontext och kulturkontext hämtar jag närmast fi'ån Halliday^^ men en 
liknande och ofta använd modell återfinns även hos Fairclough (1995:57 
ff.). Den inre kontextramen motsvarar de direkta och konkreta situationer 
texten används i, de faktiska användarna och dessas syften med använd
ningen i just den specifika situationen. Den yttre ramen utgörs av de vida-

Begreppen situationskontext och kulturkontext har dock sitt ursprung hos antropo
logen Malinowski. Se vidare Halliday & Hasan (1985) eller den översättning till nors
ka som finns i Berge, Coppock & Maagerø (1998:67-79). 



re ideologiska, andliga eller kommersiella villkor som användningen kan 
inordnas i, även i ett historiskt perspektiv. 

I vilken mån uppdelningen i de två nivåerna beskriver förhållandena i 
verkligheten kan förstås diskuteras. Det är svårt, om inte omöjligt, att dra 
någon absolut gräns mellan det situationella och det överordnade kultu
rella. Flera av de begrepp som används i undersökningen, kanske rentav 
de flesta, kan i själva verket förstås som verksamma både i vad som här 
kallas situationskontexten och i en vidare kulturell kontext, liksom i flera 
fall på textnivå. Som verktyg för att strukturera en undersökning där olika 
delundersökningar har olika fokus finner jag dock åtskillnaden användbar 
och klargörande. 

Den viktigaste övergripande teoretiska ramen för undersökningen pre
senteras i avsnitt 3.1. Perspektiv på och begrepp för att analysera det kon
kreta bruket av hemsidorna diskuteras i avsnitt 3.2. Undersökningens 
textsyn utreds slutligen i avsnitt 3.3. 

3.1 Skriftkultur 

Den yttersta ramen i modellen är alltså den som representerar samhället, 
kulturen och historien i allt från tämligen snäv till mycket vid bemärkelse. 
För den övergripande förståelsen av hemsidans roll som skriftprodukt i 
samhället vänder jag mig till två teoribildningar vars utgångspunkter i 
mångt och mycket kan sägas vara gemensamma: sociosemiotiken (avsnitt 
3.1.1) och "new literacy studies" (avsnitt 3.1.2). 

3.1.1 Ny respektive gammal skriftkultur 

Sociosemiotiken kan på ett plan förstås som en omprövning av den semi
otik som har sina rötter hos Saussure (1960) och hans välkända tudelning 
av språket i langue och parole. Parole, språkbruket, var enligt Saussure 
oåtkomligt för vetenskapliga studier, medan langue, 'språket i sig', var 
enhetligt och greppbart. Saussures seiriiotik (eller semiologi, som han 
själv benämnde den) kom därför att betona ett abstrakt språkligt system 
bestående av i sig betydelsebärande enheter. Saussure menade inte att 
språkbruket och den utomspråkliga kontexten var ointressanta, utan snara
re att dessa inte hade någon nödvändig relation till språksystemet. Dess
utom var kontexten, i likhet med språkbruket, obegränsad och ogreppbar, 
och därmed utom räckhåll för vetenskapen^^ 

Kritik mot Saussure kom redan 1929^^ från Volosinov som kallar Saus
sures ståndpunkt "abstrakt objektivism" och menar att språket framförallt 

Detta stycke bygger i huvudsak på Hodge & Kress (1988, kap. 2). 
Dock gavs hans text inte ut på engelska förrän på 1970-talet. 



bör förstås som dialog (Volosinov 1986). Med en sådan syn kan ett ytt
rande omöjligt betraktas som något individuellt och isolerat, utan som en 
del av en social struktur (s. 98). Hodge & Kress (1988) resonerar i Vo-
losinovs anda. De kritiserar vad de kallar "mainstream semiotics" för att 
inte ta tillräckligt stor hänsyn till teckensystems olika funktioner och so
ciala användningar. Medan Saussure menar att de språkliga tecknen är 
arbiträra, det vill säga att relationen mellan det betecknande och det be
tecknade är tillfällig och godtycklig och bara reglerad av konventioner, 
hävdar Hodge & Kress att språkliga tecken liksom andra tecken bör ses 
transparenta (eng. "transparent"). Valet av tecken, språkligt eller inte, au-
diellt eller visuellt, antas ha social betydelse. Kress (1997:91 ff.) utvecklar 
denna tanke något när han beskriver valet av tecken som motiverat och 
som ett resultat av den mening det finns behov av att uttrycka å ena sidan 
och de materiella resurser som står till buds å den andra. 

I dag förefaller intressantare att se sociosemiotiken (och semiotiken 
som sådan) som det kanske mest konstruktiva alternativet till den kogniti-
vistiska språksyn som representeras av framförallt Chomsky. I stället för 
att se språket som huvudsakligen en aspekt av människans tänkande utgår 
sociosemiotikema från språkets sociala funktion. Det grundläggande hos 
språket är meningsskapandet i kommunikation och ett barns språktilläg-
nande bör enligt Halliday, en av de viktigaste teoretikerna inom skolbild
ningen, förstås som "learning how to mean"^\ Det är utifrån framförallt 
Hallidays sociosemiotiska språkteori som Kress & van Leeuwen (1996) 
formulerar sin grammatik för visuellt meningsskapande och det är här jag 
finner perspektiv för en diskussion av hemsidans bruk av skrift på kultur
kontextens nivå. Kress & van Leeuwen skisserar skriftens sociala historia 
såväl på individens plan som på samhällets. De menar att det lilla barnet 
spontant skapar de tecken som är lämpliga, både i förhållande till vilka 
material som står till buds och utifrån vilken mening som ska skapas. I 
skolan satsas dock all energi på att lära barnet skriva, och det så kallade 
ritandet förpassas enligt Kress & van Leeuwen mer och mer ut ur barnets 
repertoar. Barnets utveckling liknar på många sätt mänsklighetens, vars 
tidiga teckenskapande i hög grad var avbildande. Vissa samhälleliga 
verksamheter kom dock att leda till att mer abstrakta teckensystem ut
vecklades, exempelvis den fonologiskt baserade skriften. Enligt dessa 
forskare har den ideologiskt konstruerade upphöjdheten hos det skrivna 
språket gjort att andra fomier för meningsskapande i stor utsträckning un
dertryckts i så kallade litterata kulturer eller reserverats för mycket be
gränsade användningsområden, såsom trafikskyltar. 

Skriften är alltså det teckensystem som dominerat och som fortsätter att 
dominera i utbildningsväsendet, liksom det traditionellt dominerat det vi-

Learning how to mean är titeln på en av Hallidays tidiga undersökningar av barnets 
språkutveckling (Halliday 1975). 



suella landskapet i vårt västerländska samhälle under lång tid. Kress och 
van Leuwen kallar denna tradition "old visual literacy", hädanefter över
satt till gammal skriftkultur. Samtidigt har texterna utanför skolan och 
andra institutioner blivit allt mindre autonomt skriftspråkliga och allt mer 
visuella i det att bilder och layout fått allt större betydelse. Inför denna 
"new visual literacy", ny skriftkultur, sägs skolan utbilda illitterata indivi
der (Kress & van Leeuwen 1996:15). Visuellt meningsskapande genom 
annat än skriftspråk sorteras bort som antingen barnsligt och otillräckligt 
eller som alltför specialiserat (såsom konst, grafisk design och liknande). 
Därmed får vi ingen träning i att kritiskt granska och reflektera över de 
texter som kanske hör till de viktigaste i det moderna, kommersiella sam
hället. 

3.1.2 Begreppet "literacy" 

Mitt val att översätta det engelska ordet "literacy" med skriftkultur an
knyter till hur termen används inom "new literacy studies". Också det in
tresse för de ideologiska och kulturella ramarna kring skrift och skriftbruk 
som kännetecknar "new literacy studies" kan med fördel förstås som en 
reaktion mot en tidigare tradition. Länge studerades skrift och skriftbruk 
som närmast kognitiva fenomen. Skrivande kopplades samman med logik 
och abstrakt tänkande, medan skriftlöshet (både vad gällde individer och 
kulturer) förknippades med det motsatta. I en av de tidigaste programför-
klaringama fÖr "new literacy studies" kallar Street (1984) denna syn på 
skriftbruk för den autonoma modellen ("the 'autonomous' model"), efter
som forskarna tenderade att tänka sig att det fanns endast ett skriftbruk 
och att detta på alla plan skilde sig kvalitativt från talad kommunikation, 
en uppfattning som ibland refereras till som "the great divide". (För ex
empel på denna inriktning se Olson 1991, Ong 1982 och Goody 1987.) 

Den förståelseram Street i stället pläderar fÖr kallar han den ideologis
ka modellen ("the 'ideological' model", Street 1984:95 ff). Sammanfatt
ningsvis kan denna beskrivas som ett perspektiv där begreppet "literacy" 
aldrig kan fa någon objektiv och politiskt neutral innebörd. Varje skrift
språksanvändning formas i och av sin specifika kontext, och även de mest 
etablerade och institutionaliserade uppfattningar om vad skriftspråklighet 
är kan härledas till kulturella och sociala konventioner och behov. Det
samma borde gälla fÖr uppfattningar om prototypiskhet. Varje försök att 
definiera begreppet "literacy" måste utgå ifrån och innefatta de sociala 
institutioner som omger och bär upp det. Intressant att notera är att någon 
direkt motsvarighet till detta begrepp inte finns på svenska. (Se Söderberg 
1994 för en diskussion av detta problem.) Klart är att "literacy" ofta i 
engelskspråkiga sammanhang betyder mer än endast 'skriftbruk' eller 
'skriftkultur'. Ofta torde det snarare kunna översättas med mer normativa 



formuleringar som 'skriftkompetens' eller 'kunskap om (viss) skriftlig 
kultur'. 

Streets literacybegrepp blir avsiktligt vagt och formuleras på ett ställe 
som: "the social practices and conceptions of reading and writing" (Street 
1984:1). Följaktligen föreslår han att man talar om "literacies", i pluralis. 
Även Gee (1996) föredrar "literacies" framför "literacy". Viktigare än 
skilbiaden mellan tal och skrift är dock enligt Gee skillnaden mellan vad 
han kallar "primary discourses" och "secondary discourses" (s. 122 ff.). 
En typisk primär diskurs är det talade, privata språk barnet lär sig i hem
met. Skolspråket, såväl talat som skrivet, är den första sekundära diskur
sen bamet möter. Enligt Gee behöver paradoxalt nog komponenten skrift 
inte nödvändigtvis ingå i en definition av vad som traditionellt kallas 
"literacy", eftersom man med begreppet oftast inte främst avser bruk av 
specifikt skrift utan snarare språkbruk inom en viss kulturell sfär. Som ett 
försök att reda ut begreppen använder Gee den alternativa formuleringen 
"mastery of community-based or more public-sphere secondary discour
ses" (s. 144). I den västerländska kulturen uppträder denna typ av offent
lig, samhällelig sekundär diskurs så gott som alltid i skrift, men enligt 
Gee finns motsvarande så kallade litterata diskurser i samhällen utan 
skriftspråk. Detta, menar han, visar att användning och kulturell funktion 
är intressantare än den konkreta teknologin, tvärtemot vad förespråkarna 
för den autonoma modellen hävdar. 

En annan strategi är att hålla fast vid att "literacy" per definition inne
fattar skrift, men att se det som ett betydligt mer mångfacetterat begrepp 
och därmed förstå varje skriftspråkspraktik i sin sociala, kulturella och 
historiska kontext. Denna hållning har enligt Street framförallt kommit att 
prägla forskning om relativt avlägsna kulturer (1984:121). Det har, menar 
han, varit politiskt lättare att erkänna att främmande kulturers ofta mycket 
annorlunda skrift och sätt att använda skrift är lika funktionellt och avan
cerat som vårt än att föra samma resonemang om avvikande skriftbruk i 
våra egna samhällen. Ett viktigt forskningsområde för "new literacy stu
dies" har därför varit vad som med en närmast variationslingvistisk term 
kommit att kallas "vernacular literacy", ungefar vardagligt eller icke
utbildat skriftbruk. 

Man kan se Kress & van Leeuwens resonemang om skriftens roll i det 
semiotiska landskapet som en konkret koppling mellan perspektiven inom 
sociosemiotiken och den mer specifika tillämpningen inom "new literacy 
studies". Deras resonemang om ny respektive gammal skriftkultur före
faller relevant för en tematisermg av skrift med utgångspunkt i den per
sonliga hemsidan. Å ena sidan är hemsidan en del av en ny, framväxande 
kultur förknippad med det moderna mediet Internet där man kan förvänta 
sig att den nya skriftkulturen dominerar. Â andra sidan är hemsideinneha-
vama fonnellt utbildade inom den traditionella gamla skriftkulturen och 
kan förväntas vara präglade av denna, eftersom de i allmänhet inte heller 



har professionell erfarenhet av annat textskapande. Dessutom förekommer 
beteckningar som "dagbok", vilket antyder en förankring i en traditionell 
skriftkultur. 

3.2 Skriftanvändning 

Den begreppsapparat som används för beskriva det konkreta bruket av 
hemsidorna är hämtad företrädesvis från den etnografiska skriftbruks-
forskningen. Denna tradition intresserar sig främst för hur skrift används 
av privatpersoner, oftast i hem- och lokalmiljö, och har som huvudsaklig 
ambition att beskriva vilken roll bruket av skrivna texter spelar i indivi
demas vardag och sociala liv. Här finner jag perspektiv och begrepp för 
att beskriva vad användarna gör med hemsidorna, det vill säga vilka soci
ala sammanhang de används i och vilken roll de spelar i dessa. Detta be
handlas i avsnitt 3.2.1. Skriftkulturema kan på situationskontextens nivå 
även undersökas med hjälp av begreppet textnormer som beskriver an-
vändamas kunskap om hur en hemsida används och tolkas, eller med 
andra ord deras föreställningar om hur en hemsida ska vara beskaffad och 
hur dess olika delar ska se ut samt hur man kan beskriva hemsidans tex
ter. Textnormer diskuteras i avsnitt 3.2.2. 

3.2.1 Skrifthändelser och skriftpraktiker 

Ett sätt att närma sig den skriftanvändning som är kopplad till hemsidor är 
att undersöka vad deltagarna faktiskt gör med hemsidoma. Mer eller 
mindre återkommande sammanhang där skrift uppträder är centrala ana
lysenheter inom den etnografiska skriftbmksforskningen. Termen "lite
racy event", skrifthändelse, bmkar tillskrivas Heath (1983) som använder 
den för att beskriva de ftinktioner läsande och skrivande har för bam och 
vuxna i ett par amerikanska förorter. Enligt Heath är skrifthändelser 
"occasions in which the talk revolves around a piece of writing" (s. 386), 
det vill säga kommunikativa händelser som inte nödvändigtvis behöver 
vara skriftbuma, men där skrift på något sätt spelar en roll. I själva verket 
är de flesta skrifthändelser i Heaths undersökning muntliga, vilket innebär 
att man talar om skrift eller läser upp något som är skrivet. 

Barton (1994) bygger vidare på Heaths begrepp genom termen "lite
racy practice", skriftpraktik, som definieras som "common pattems in 
using reading and writing in a particular situation" (s. 37). Med detta syn
sätt inordnas enskilda, konkreta tillfällen då läsande eller skrivande an
vänds (skrifthändelser) i överordnade verksamheter^^ som också omvänt 

"Verksamhet" och "aktivitet" används i denna text allmänspråkUgt och alltså inte 
som vetenskapliga termer. 



bildar mönster för varje enskild händelse. Skriftpraktik är ett viktigt be
grepp i den studie av Barton & Hamilton (1998) där skriftbruk i ett bo
stadsområde i Lancaster beskrivs, bland annat genom ingående fallstudier 
av en handfull människors vardag. 

Såväl Heaths som Bartons & Hamiltons studier utforskar miljöer där 
skrivandet och läsandet spelar undanskymda roller. Begreppen skrifthän
delse och skriftpraktik har dock även tillämpats på en mer typiskt skrift-
språklig miljö av Ivanic (1998) som undersöker hur studenter skolas in i 
akademiskt skrivande. Ivanic betonar att bruket av skrift kan vara mer 
eller mindre centralt i den händelse som benämns skrifthändelse. Som ex
empel nämns läsande på ett bibliotek och en inköpsrunda, som båda kan 
kallas skrifthändelser men där själva skriftbruket har olika vikt för hand
lingens utförande (Ivanic 1998:63). 

Gemensamt för dessa och många andra etnografiskt orienterade skrift-
bruksundersökningar är intresset för individen och hans eller hennes 
skriftkompetens. Fokus ligger ofta på den enskildes väg till ett kompetent 
användande av skriften som medel att delta i samhällslivet (eller som i 
Ivanics fall det akademiska livet). Individintresset gör att de praktiker 
som nämns, och de typer av skriftbruk som dessa involverar, sällan pro-
blematiseras i sig. Möjligen är detta en effekt av det utbildningsperspektiv 
som i många fall skymtar bakom. Inom svensk forskning har det etnogra
fiska perspektivet på skrift- och mediebruk prövats utan motsvarande in
dividcentrering. Gunnarsson (1992), liksom Ledin, Josephson & Karlsson 
(2001), har snarast riktat intresset mot en fysisk miljö i dess egenskap av 
arbetsplats. Bolin (1998) har studerat några unga pojkars användning av 
våldsfilm och myntar i samband med detta begreppet medieetnografi för 
att beskriva ett etnografiskt arbetssätt som inte utgår från individers hela 
livssituation utan från deras bruk av ett visst medium. Denna etikett skulle 
även passa för min undersökning av bruket av hemsidor. 

3.2.2 Textnormer 

På situationskontextens nivå behöver jag även begrepp för att beskriva de 
inblandade deltagarnas kunskap om hur kommunikativa handlingar ska 
utformas och tolkas, det vill säga deras normföreställningar. När det gäll
er den personliga hemsidan kan det tänkas finnas normer som avgör vad 
som är en bra hemsida, eller vad som är en hemsida över huvud taget. 
Den som undersöker en viss grupps kunskap och föreställningar om den 
egna kulturens texter kan i själva verket sägas undersöka textnormer. 

Berges (1990) textnonnteori bygger bland annat på en tudelning av 
normbegreppet i pliktnonner och kvalifikationsnormer'^ Pliktnormer ("di-
rektivististiske normer" eller "should-norms") innebär som Berge skriver 

Berge hänvisar här till Sundby (1978). 



"når A så gjör B" (1990:25). Sådana normer fungerar som rättesnören för 
handling. Kvalifikationsnormer å andra sidan är konstituerande nonner, 
det vill säga normer som gör att ett beteende räknas som en viss sorts be
teende. Berge betonar att kvalifikationsnormer är konventionella och 
kulturellt konstituerande, vilket gör att de kan förväntas förändras över 
tid. Enligt Berge kan pliktnormema ses som underordnade kvalifikations-
normerna som alltså är de mest grundläggande och mest intressanta, och 
de som framförallt fungerar som textnormer. En rimlig tanke är att det 
krävs relativt etablerade kvalifikationstextnormer för att det ska bli intres
sant att resonera om pliktnormer^® för texter. Man måste alltså först vara 
överens vad som gäller som en viss text innan man kan uttala sig om vad 
som gör den mer eller mindre bra. 

Ett steg mot förståelsen av vilken typ av skriflprodukt en personlig 
hemsida är bör vara att få tillgång till användarnas textnormer för att i 
förlängningen kunna relatera dessa till begreppen ny respektive gammal 
skriftkultur. Ett annat mål på vägen bör vara att ringa in de skriftpraktiker 
hemsidan är en del av. Därvid kommer det att framgå om hemsidan är 
homogen eller heterogen, det vill säga om den är kopplad till en eller flera 
olika verksamhetsområden. 

3.3 Hemsidans texter 

Rör vi oss ytterligare ett steg inåt i modellen i figur 3 hamnar vi på tex
tens nivå, eller snarare den lingvistiska eller semiotiska nivån. Syftet med 
mina analyser här är att dels kartlägga den personliga hemsidans betydel
sebärande komponenter, dels nännare utreda hur skriften som semiotisk 
resurs är med och skapar mening i text. Detta syfte förutsätter en förståel
se av text som något annat än en skriftspråklig sekvens med en viss intem 
struktur. Det textbegrepp jag utgår ifrån är interaktionellt grundat, vilket 
innebär att textenhetemas yttre gränser bestäms socialt, i meningsutbyte 
människor emellan. En sådan textsyn utvecklas närmare i avsnitt 3.3.1. 
Strukturellt antas texter vara uppbyggda av flera olika meningsskapande 
resurser varav det skrivna språket är en. Detta antagande innebär att texter 
ses som multimodala eller semiotiska, vilket diskuteras i avsnitt 3.3.2. 

3.3.1 Textens yttre gränser 

Det textbegrepp som används i undersökningen är dialogiskt avgränsat. 
Med detta menas att en texts yttre gränser antas bestämmas av hur den 
används i interaktionen snarare än av inre, absoluta kriterier. En sådan 

Pliktnormer förstås då som sådana normer som man explicit kan anföra och diskute
ra, och därmed värdera texter utifrån. 



textsyn utgår från att en text bör förstås som ett yttrande som det är möj
ligt att svara eller reagera på. För att detta ska ske måste yttrandet uppfat
tas som färdigt, vilket innebär att det ges utrymme för respons. I själva 
verket brukar interaktionella eller dialogiska textdefinitioner nämna fina-
litet som centralt kriterium (Bakhtin 1986, 1997 och även Berge 1999 och 
Ledin 1999 som diskuterar och utvecklar denna textsyn). En text är en 
avslutad helhet, och användarna av texten är överens om hur och när tex
ten avslutas. Finaliteten bestäms alltså konventionellt och markeras inte 
sällan materiellt. På exempelvis en tidningssida kan en text ramas in eller 
avgränsas av papperets kanter på ett uppslag. På liknande sätt kan en bok 
eller ett häfte bindas in mellan hårdare pännar så att texten innanför får en 
tydlig inramning. Ytterligare ett exempel är hur en talad text omges av 
pauser eller musikslingor som signaturmelodiema i ett radioprogram. 

Alla yttranden bör dock inte med självklarhet uppfattas som texter. Det 
kan finnas en poäng med att reservera begreppet text för yttranden med ett 
visst kulturellt värde för användarna (Berge 1999). Detta kulturella värde 
kan ta sig uttryck i att texten omtalas och behandlas som en artefakt, ett 
objekt. Det leder också ofta till att texten stabiliseras och blir varaktig, 
vilket i en ski'iftdominerad kultur ofta innebär att den "fasts på papper". 
Omvänt kan kännedom om vissa texter och dessas kulturella betydelse 
(det vill säga delade textnormer) sägas vara ett av de drag som utmärker 
en viss kultur. 

Ett sådant interaktionellt och kulturellt textbegrepp blir med nödvän
dighet öppet och dynamiskt. Det blir därmed svårt att absolut avgöra vad 
som egentligen utgör en textuell struktur. Ett sätt att hantera detta dilem
ma är att i ett första steg utgå från de yttre ramarna och utifrån dessa tala 
om möjliga texter. Ett sådant perspektiv ligger bakom begreppet semio-
tiskt rum som använts av Ledin (2000), Karlsson & Ledin (2000) liksom i 
Karlsson (2000) som utgångspunkt för beskrivning av multimodal textua-
litet. En förutsättning för att skriftens roll i hemsidors meningsskapande 
ska kurma utredas är att man når något slags förståelse av hur hemsidans 
texter - eller semiotiska rum - ser ut och fungerar. 

3.3.2 Text som meningsskapande helhet 

Undersökningen utgår från ett semiotiskt^^ textbegrepp, vilket innebär stor 
öppenhet när det gäller på vilket sätt mening och sammanhang realiseras. 
För att beteckna olika system för meningsskapande använder jag termen 

I Dines Johansen & Larsens (1994) introduktion till semiotiken finner vi följande 
allmänna definition: "Semiotik i sin bredaste betydning omfatter alle former for dan
nelse og udveksling af betyding på basis af fænomener der er kodet som tegn" (s. 9). 
Ett tecken skapas, skriver de vidare, när en struktur (exempelvis en struktur av inne
håll eller betydelse) relateras till och samverkar med en annan struktur (exempelvis 
ljudmässig eller visuell). 



modaliteter. En modalitet är starkt förknippad med människans sinnen 
och varseblivning, vilket innebär att man ofta talar om audiella och visu
ella modaliteter (jfr Sonesson 1992:289 ff.). Begreppet tar även fasta på 
det materiella mediets roll och pekar på hur modaliteten faktiskt är ett re
sultat av hur materiella resurser använts och formats för att ett visst slags 
tecken ska skapas och uppfattas av våra sinnen. 

Alla texter är multimodala enligt Kress & van Leeuwen (1996:39). De 
skapas av flera modaliteter i samverkan, exempelvis språk och visuella 
uttryck. Skriften blir i detta perspektiv multimodal i sig eftersom den är 
både språklig och visuell. Därmed kan man för det första konstatera att 
idén om en ensam, isolerad modalitet snarast blir en abstraktion, för det 
andra att det vi kallar skrift inte främst bör ses som en "översättning" av 
talat språk utan som ett eget system format av sina specifika materiella 
villkor.^^ Särskilt tydligt blir detta om man vidgar perspektivet något och 
studerar andra skriftsystem än det alfabetiska. Exempelvis talar Harris 
(1986:30) om skrift som är stavelsebaserad ("syllabic"), ordbaserad 
("logographic"), avbildningsbaserad ("pictographic") och mer abstrakt 
avbildande ("ideographic"). Det är dock den alfabetiska skriften som vi 
ofta uppfattar som den prototypiska. Enligt Harris är förståelsen av skrift 
som ljudbaserad så dominerande att man kan tala om "the tyranny of the 
alphabet" (s. 29). Gelb (1963) defmierar skrift ("writing") som "a system 
of human intercommunication by means of conventional visible marks" 
(s. 12). De centrala kriterierna för skrift som fenomen sägs dämied vara 
visualitet, kommunikation via tecken samt konvention. För att förstå den 
alfabetiska skriften som semiotisk resurs kan det alltså vara fruktbart att 
försöka se bortom det språkliga och fokusera det visuella. I denna under
sökning kommer termen skrift att avse alfabetisk skrift, inklusive siffror 
och konventionell interpunktion^\ Med språk menas uteslutande verbalt 
språk. 

Kress (2000) använder termen sekundär materialitet för att beskriva det alfabetiskt 
skrivna språket. Materialitet kan följaktligen enligt Kress vara av två slag: den kan 
vara fysisk, som luft, papper, bläck eller sten, men den kan också vara icke-fysisk. Ju 
mer ett fysiskt material blivit bearbetat och format av människan, desto mer övergår 
det i den mindre fysiska sekundära materialiteten (s. 185). De flesta semiotiska tecken 
är enligt Kress materiella på detta dubbla sätt; de är abstrakta symboler som i sin tur 
kan ordnas sekventiellt eller på annat sätt och därmed skapa mening, samtidigt som de 
är fysiska existenser. Skriften kan med det här synsättet sägas ha visuella resurser i två 
plan: dels ett sedan länge konventionaliserat med vissa former för bokstäver och regler 
för hur dessa radas efter varandra med mellanrum, punkter och andra skiljetecken, 
dels ett plan där den grafiska representationen kan varieras vad gäller typsnitt, storlek, 
form och farg. 

Till konventionell interpunktion räknas även flera utropstecken i rad och liknande, 
om de förekommer i anslutning till annan skrift (som exempelvis sist i en mening). 
Okonventionellt använda inte unktionstecken som förekommer fristående fi^ån annan 
skrift, exempelvis tre asterisker på rad, räknas som icke-skrift. (Se vidare avsnitt 
7.2.2.) 



Semiotiken har ofta konstaterats vara starkt influerad av lingvistiken 
och tenderar att behandla det språkliga tecknet som det prototypiska (Di
nes Johansen & Larsen 1994:27). Men det är inte självklart att det visuella 
hos skriften, och det visuella hos texter där skrift förekommer, skapar 
mening på samma konventionaliserade sätt som det verbala språket. Det 
språkliga systemet är relativt stabilt och slutet, medan det finns skäl att 
anta att mindre kulturellt etablerade modaliteter, eller till och med moda
liteter under utveckling, kan ftingera mindre förutsägbart. Liknande tankar 
har fi-amförts av van Leeuwen (1999) vars studie om tal, musik och ljud 
syftade till att skriva en ljudets semiotik. Huvudresultatet blev dock att 
ljudet ("sound") inte kan sägas utgöra någon modalitet, utan snarare ett 
ännu tämligen ofönnat medium. Alla modaliteter utgår dock fi*ån ett me
dium, varför van Leeuwen menar att ljudet mycket väl kan vara på väg att 
utveckla andra modaliteter än det talade språket. Möjligen kan ett liknan
de, hypotetiskt resonemang föras i förhållande till det visuella. Kress & 
van Leeuwen (1996) hävdar därtill att (skrift)språkets kulturella dominans 
har gjort att det inte utvecklats metoder för att systematiskt beskriva visu
ellt meningsskapande (s. 20-21). 

I sin nämnda studie av ljudet utgick van Leeuwen (1999) fi'ån den mo
dell för meningsskapande som utvecklats inom den systemiska ftinktio-
nella grammatiken (för en utförlig presentation se Halliday 1994 och Ber
ge, Coppock & Maagerø 1998^"^). Denna är ytterst en språkteori, men med 
utgångspunkt i just betydelse eller mening snarare än språklig form. 
Grundläggande för den ftinktionella grammatiken är tanken att männi
skans meningsskapande utför tre övergripande uppgifter. Dessa beskrivs i 
termer av den ideationella metafunktionen som är inriktad på att repre
sentera världen, vad som händer i den och vilka som deltar i skeendena, 
den interpersonella metafunktionen genom vilken människan kan vara 
social och interagera samt den textuella metafunktionen som ftingerar som 
meningsskapandets egen organisationsprincip och avgör exempelvis vad 
som är utgångspunkt för ett yttrande och vad som är ny information, vad 
som är bakgrund och vad som är huvudinfonnation. Det faktum att sy
stemet utgår fi-ån just betydelse och inte fi^ån verbalspråkliga realiseringar 
har uppmuntrat flera forskare att använda det för analys även av icke
språkligt meningsskapande (O'Toole 1990, 1994, Kress & van Leeuwen 
1996, 1998, O'Halloran 1999a, 1999b, Lemke 1999, Martin 2002, Jewitt, 
Kress, Ogbom & Tsatsarelis 1999, 2000, Thibault 2001). Gemensamt för 
dessa arbeten är förutom den generella analysramen med de tre meta-
fiinktionema en uppsättning semantiska grundbegrepp fi*ån Hallidays 

I Berge, Coppock & Maagerø (1998) presenteras norska översättningar av ett antal 
texter av M. A. K. Halliday och hans medarbetare Ruqaiya Hasan och Jim Martin. 
Dessutom ges en övergripande introduktion till den sociosemiotiska teorin och den 
funktionella grammatiken. När det gäller svenska termer för lutar jag mig dels mot de 
norska översättningama, dels på Hellspong & Ledin (1997). 



funktionella grammatik. Dessa analysredskap kommer att diskuteras när
mare i avsnitt 7.1. (För utförligare referat av de ovan nämnda arbetena se 
Karlsson 2001a.) 

Så långt har det talats om materiella resurser för meningsskapande, 
men inte så mycket om text eller textualitet som struktur. Medan den 
språkvetenskapliga textlingvistiken skapat åtskilliga modeller och be
grepp för att beskriva språkligt realiserat sammanhang i text, är verktygen 
för att beskriva multimodal textualitet ännu få. Inom forskningen om vi
suell semiotik kan man urskilja två hållningar till multimodal textualitet: 
dels en där man antar att multimodala texter binds i sekvenser på sätt som 
liknar språkliga satser (O'Halloran 1999a, 1999b), dels en där man upp
fattar multimodala texter som betydligt lösare sammansatta och möjligen 
rent av ogreppbara för analys. Exempelvis talar Kress (1998) om multi
modala texter som "display", tillhandahållande, av resurser snarare än se
kvenser. 

I Kress (1998) utforskas den semiotiska rollfördelningen mellan skrivet 
språk och bilder utifrån två sidor ur två läroboksavsnitt om magnetism. 
Hos den ena av Kress exempeltexter, från 1936, är bilden en illustration 
som repeterar skriftens innehåll. Språket är, skriver Kress, "a full medium 
of representation and communication". Allt som behöver sägas sägs med 
hjälp av språket och det underliggande antagandet är att det bara kan sä
gas med just språket (s. 62). När det gäller den andra texten, från 1988, är 
både skrift och bild informationsbärande, men de bär olika typer av in
formation och gör det på olika sätt. "A certain kind of specialisation has 
occurred", skriver Kress (s. 64). Språket har i 1988 års text ftinktionen av 
att berätta, peka ut och beskriva/förklara/klassificera (med Kress' ord 
"narrating", "pointing" respektive "describing/explaining/classifying") 
medan bilden visar upp ("displays"). Kress talar om "a new code of wri
ting and image, in which information is carried differentially by the two 
modes" (s. 65). 

Varken hos Kress (1998) eller i något annat av de arbeten som nämnts 
ovan utvecklas något mer specifikt resonemang om möjhg, multimodal 
kohesion eller koherens, trots att just sammanhang tillhör de oftast hävda
de kriterierna för text. I Karlsson & Ledin (2000) prövas en enkel refe
rensanalys där samband mellan avbildande och språkliga komponenter 
etableras inom ramen för de semiotiska rum ett veckotidningsuppslag re
spektive en delsida inom en hemsida utgör. Där visas att det är möjligt att 
studera relationer mellan betydelser uttryckta verbalt respektive i bild. En 
mer utbyggd modell för analys av multimodalt realiserat men semantiskt 
baserat sammanhang diskuteras i avsnitt 8.1.2. 

På textnivån syftar alltså undersökningen till att beskriva vilka modali
teter som är viktiga för hemsidetexters struktur och funktion. Skriften 
kommer här att behandlas som multimodal i sig med en språklig och en 
icke-språklig visuell resurs. Svaret på frågan hur skriften skapar mening, 



på egen hand eller tillsammans med andra resurser, blir ett steg på vägen 
mot att hemsidan kan infogas i ett text- och skriftkulturellt sammanhang. 

3.4 Specificerade syften 

Undersökningens syften beskrevs ovan som att förstå den personliga hem
sidan som fenomen och placera in den i ett texthistoriskt sammanhang 
samt att inom ramen för detta utreda skriftens roll för hemsidan och dess 
olika delar som textprodukter. Detta kan nu preciseras något med hänsyn 
till de presenterade teoretiska ramarna och de begrepp som valts ut som 
centrala för undersökningen. 

Om vi börjar i rammodellens innersta ruta blir ett första delsyfte att be
skriva hemsidetexters uppbyggnad. Detta eftersträvas på två sätt. För det 
första undersöks vilka visuella komponenter som möblerar hemsidans 
semiotiska rum. Man skulle här kunna säga att det snarast är olika moda
liteters semiotiska potential som undersöks. För det andra studeras sam
manhang i hemsidetexter. Även här fokuseras särskilt vilken roll skrift
komponenter har i förhållande till andra komponenter, liksom vilka roller 
skriftens olika modaliteter spelar. 

På nästa nivå i undersökningen, det vill säga den som symboliseras av 
mellanramen i modellen, undersöks i vilka sammanhang hemsidan an
vänds och i vilken mån olika användningar kan beskrivas som skriftprak
tiker. Här är även ambitionen att rekonstruera de textnonner som avgör 
dels vad som räknas som en hemsidetext, dels vad som räknas till en viss 
typ av hemsidetext. I samband med detta fokuseras skriftens roll för in-
formantemas resonemang. 

I förhållande till den mest övergripande analysramen kommer hemsi
dan att placeras in i ett text- och mediehistoriskt sammanhang. Detta sker 
främst genom att de skriftpraktiker och textnormer som framträtt relateras 
till överordnade skriftkulturer med hjälp av dikotomin ny respektive gam
mal skriftkultur. 



4 Material och metoder 

I detta kapitel presenteras först undersökningens material: i avsnitt 4.1 
hemsidorna och i avsnitt 4.2 informantema. I 4.3 och 4.4 presenteras me
toderna på ett övergripande plan. Det första av dessa avsnitt behandlar 
intervjuer, observationer och experiment, det vill säga arbete med infor
manter, och det andra de semiotiskt orienterade textanalyserna. Detaljer 
om genomförandet redovisas i anslutning till resultatredovisningarna.^^ 
Eftersom metoderna är många och undersökningen explorativ till sin ka
raktär finns i avsnitt 4.5 en metodkommentar där de perspektiv och anta
ganden som impliceras av oHka metoder diskuteras. Här relateras också 
metoderna till undersökningens syften. 

4.1 Hemsidorna 

Ett flertal olika material aktualiseras i undersökningen, både som analys
material, som källmaterial och som underlag för intervjuer och experi
ment. Det som i fortsättningen kommer att kallas huvudmaterialet består 
av 26 hemsidor^^ insamlade i början av hösten 1998^\ Hemsidorna hänger 
samman i ett slags textnätverk genom länkar. Utgångspunkten för insam
lingen är Annas hemsida som jag hittade efter att med hjälp av olika sök
motorer ha sökt efter personliga hemsidor på Internet. Anna visade sig 
vara en aktiv chattare och hade inom ramen för sin hemsida en lista över 
nätvänner med hemsidor. De 26 hemsidorna är resultatet av att hennes 
länkar följdes och att nya listor över nätvänner letades fram på vännemas 
hemsidor. Som insamlingskälla användes dessutom en lista över så kalla
de stamchattare på chattstället Entrén samt en gästbok tillhörande admi
nistratören bakom denna lista. Trots att således tre olika startpunkter för 
insamling användes, visade det sig att det fanns länkar som knöt samman 
sidorna i ett löst sammanhängande nätverk. Alla hemsidorna har alltså det 
gemensamt att deras innehavare vid insamlingen var eller tidigare hade 
varit aktiva chattare, att deras hemsidor fanns med på olika listor över oli
ka utsnitt av den löst sammansatta chattargemenskapen samt att deras in-

" Metoderna har också i de flesta fall presenterats utförligt i de tre delrapporterna 
Karlsson (1999), Karlsson (2000) och Karlsson (2001a). 

Hemsidematerialet har studerats i webbläsaren Netscape, version 4.7 och skärm
upplösning 1024x768, eftersom denna utrustning bedömdes vara vanligast bland in
formantema. 

En detaljerad sammanställning finns i bilaga 1. Insamlingsförfarandet beskrivs även 
utförligt i Karlsson (1999). 



nehavare godkänt att sidorna användes for en undersökning, vilket också 
innebar att de var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Figur 4. Undersökningens material 

Huvudmaterialet bildar underlag för det mindre utsnitt, analysmaterialet, 
som undersöks mer ingående. Av ett totalt antal av 487 enskilda sidor (jfr 
definitioner s. 14 ff.) valdes 38 ut med lottens hjälp, dock med målet att 
låta olika typer av sidor bli jämnt representerade. För varje sidkategori 
drogs alltså fem hemsidor som var och en fått bidra med en sida ur kate
gorin, om sådan fanns (med undantag för kategorin dagbok där det endast 
fanns tre i materialet). Varje hemsida har haft lika stor chans att bli utvald 
för varje kategori. Inga engelskspråkiga sidor finns med i urvalet.^^ (Vilka 
hemsidor analysmaterialet är hämtat från framgår av bilaga 8.) Utöver 
detta finns ytterligare material insamlat. Dessa sidor används främst som 
källor för uppgifter om bruket av hemsidor, attityder till skrift och olika 
normresonemang och jag kallar det därför extra källmateriaL Det rör sig 
här bland annat om ytterligare hemsidor som huvudmaterialets innehavare 
gjort och administrerat parallellt med sin huvudsakliga hemsida. Här in
går också 17 nätdagböcker som samlades in för att ge en bredare bild av 
hemsidans delar. I undersökningen förekommer dessutom andra personers 

Detta för att de språkliga analyserna ska bli mer enhetliga. 
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hemsidor som underlag för intervjuer och informantexperiment, här kallat 
experimentmaterialet. Relationen mellan de olika materialen åskådliggörs 
i figur 4. 

4.2 Informantema 

I intervjuerna och experimenten deltar både de 26 insamlade hemsidomas 
innehavare och skribenterna bakom de 17 insamlade nätdagböckema. De 
26 iimehavama till huvudmaterialets sidor är de som framförallt fått frå
gor om personuppgifter, varför jag vet mest om denna grupp. Hälften av 
dessa är män och hälften kvinnor. Den yngsta var vid undersökningens 
början 18 år och den äldsta 46. Medelåldern var 26,4 och medianåldern 
26. Dessa informanter är relativt väl spridda över landet. De bodde 1998 i 
Göteborg (3), Hisings Kärra, Gråbo, Västra Frölunda, Huskvarna, Motala, 
Kristianstad, Västerås och Surahammar. 14 uppgav ingen adress (vilket 
inte heller var nödvändigt enligt det fonnulär jag använde)^^ Från deras 
hemsidor kan man dock utläsa ytterligare några hemorter: Borås, Upp-
lands-Bro, Stockholm (två), Knivsta, Helsingborg, Upplands Väsby (två). 
Fors, Umeå, och Ludvika. På frågan om eventuellt yrke fick jag svaren 
studerande (sju), säljare (två), ej angivet (tre), taxikoordinator, datalärare, 
lagerarbetare, discjockey, "CityMan", SMD-operatör, utvecklingssekrete
rare, drifttekniker, bamskötare, bagare/datasupport, PC-tekniker, arbetslös 
PC-samordnare, arbetslös samt förtidspensionär. En person uppger en rad 
yrken, bland annat informatör, marknadsförare, originalare, webbdesigner 
och textförfattare. Samtliga dessa informanter bekräftar att de är chattare 
(varav tre före detta). Översikten visar att innehav av personlig hemsida 
liksom chattande inte med enkelhet kan kopplas till någon på förhand de
finierad social grupp. 

Hur informantema, liksom det huvudsakliga hemsidematerialet och si
domaterialet, använts framgår i samband med att de olika delundersök-
ningama presenteras nedan. 

4.3 Intervjuer, observationer och experiment 

Informantema har involverats i arbetet i flera steg och i huvudsakligen två 
perioder. Vilka informanter som deltagit i de olika momenten redovisas i 
bilaga 2. Vilka frågor de besvarat framgår av bilagorna 3 och 4. Arbetet 
med informantema har haft två huvudsakliga metodologiska inspirations
källor: en etnografisk och en mer experimentell och begreppsorienterad. 

" Se bilaga 3. 



I likhet med Bolin (1998; jfr även ovan, avsnitt 3.2.1) vill jag kalla 
mina intervjuer och observationer medieetnografiska snarare än etnogra
fiska i ordets traditionella bemärkelse. Även i mitt fall står ett medium 
och den produkt som skapas genom detta i centrum snarare än en individ 
eller en viss grupp. Användarnas roll i undersökningen är att vara med-
forskare snarare än studieobjekt. Jag presenterade mig också från början 
som en person med viss kulturkännedom. Att flertalet av mina intervjuer 
sker med hjälp av informationsteknologi förefaller rimligt i både ett me-
dieetnografiskt och ett mer traditionellt etnografiskt perspektiv, eftersom 
det är via dessa medier som det mesta av den sociala interaktionen kring 
hemsidorna sker. Även medierad observation, vilket här innebär att in-
formantemas aktivitet observeras via Internet och mte på plats i deras 
hem, ser jag som naturlig i sammanhanget. 

Intervjuerna och observationerna genomfördes på så sätt att jag till att 
börja med ställde en uppsättning frågor^® till de insamlade hemsidomas 
innehavare. Frågorna skickades ut via e-post men fanns också tillgängliga 
i form av ett formulär på en webbsida. Hemsideinnehavama tillfrågades 
inte bara i sin roll som upphovsmän till egna hemsidor utan också i den 
som flitiga besökare av andras sidor. 

Frågorna kan sägas gälla deras hemsidebruk i stort. Ungefar en tredje
del av dem syftade till att få fram vilka olika händelser och praktiker (jfr 
avsnitt 3.2.1) som hemsidorna är en del av. Övriga frågor gällde vilka 
nätverk sidorna användes inom, vilka värderingar som omgärdar hemsi
deanvändning inom dessa nätverk samt vilka roller som finns kring an
vändning av personliga hemsidor. Dessutom tillfrågades informantema 
om vilken tillgång de hade till datorer och Internet, hur lång erfarenhet de 
hade av nätsurfande och hemsidetillverkning samt om de i andra sam
manhang sysslat med text och bild på något sätt. Frågorna täckte därmed 
samma områden som de intervjuer Barton & Hamilton (1998) genomför
de i sin Lancasterstudie. En uppsättning frågor sändes även ut till de 
sammanlagt 19'^ dagboksinnehavama.^^ Dessa handlade både om den egna 
dagboken (bakgrund, uppdateringsrutiner, innehåll förmodade läsare) och 
om nätdagböcker i stort (bra respektive dåliga egenskaper, eget nätdag-
boksläsande, dagboksringar mm.). 

Flertalet frågor var öppna, det vill säga utan givna svarsaltemativ. Ut
rymme fanns alltså för individuella svar, liksom för att svara längre och 
mer utvecklande på vissa frågor. I flera fall följdes svar upp med indivi
duella följdfrågor med hjälp av e-post eller ICQ". Några informanter tog 
också själva kontakt med mig och framförde spontana kommentarer an-

Dessa redovisas i bilaga 3. 
Två av de 26 ursprungliga hemsideinnehavama skriver även dagbok och fick därför 

samma frågor som de 17 andra dagboksskribentema. 
Dessa frågor redovisas i bilaga 4. 

" Se not 13, s. 17. 



gående undersökningen eller sin egen Intemetverksamhet. Under flera 
veckor besökte jag med jämna mellanrum informantemas hemsidor för att 
se om de uppdaterat eller förändrat något. I de fall de gjort det ställde jag 
frågor och fick därmed kommentarer. Jag noterade också om informan-
tema skrivit i varandras gästböcker. Uppdaterade sidor sparades liksom e-
post och ICQ-meddelanden med kommentarer. Samtliga inlägg i hemsi
domas gästböcker sparades likaså. Jag besökte sidoma på samma sätt som 
innehavama själva kan tänkas besöka sina bekantas hemsidor och gäst
böcker. Under denna period undvek jag dock att själv skriva gästboksin
lägg eller på annat sätt ta aktiv del i vad jag uppfattade som det sociala 
livet kring sidoma. 

Informantemas roll som medforskare blir ännu tydligare i den andra 
typen av informantarbete som genomförts och som jag kallar experiment. 
Mitt mål med dessa kan enkelt beskrivas som att få del av användamas 
textnonner men även av deras metabegrepp för att på så sätt kunna an
vända dem i mitt fortsatta arbete med undersökningens texter. Tillväga
gångssättet är inspirerat av den metod Åm Vatn (1998) utvecklar för att 
uppmuntra informanter att resonera om texters egenskaper och kvalitet. 
Hennes undersökning handlar om texter som reglerar arbetet på en norsk 
oljeborrplattform och i sin fältundersökning låter hon plattformsarbetare 
beskriva och resonera om skriftliga arbetsinstruktioner. Åm Vatns inter
vjuteknik bygger på kontrastering. Försökspersonema jämför texter tre 
och tre med syftet att avgöra vilka två som skiljer sig från den tredje och 
på vilket sätt. För jämförelsen utvecklar brukama själva begreppspar, helt 
utan inblandning av undersökningsledaren.^"^ Min anpassning av denna 
intervjumetod presenteras närmare i avsnitt 5.1.1. 

4.4 Textanalyser 

Analysema av sidoma syftar till att på ett övergripande plan beskriva en 
hemsida och dess olika delar samt till att utreda skriftens textuella roll och 
textemas struktur. Detta innebär att analysema mestadels är semiotiska 
och inte främst diskursanalytiska, eftersom de ytterst syftar till att beskri
va hur olika modaliteter används i text och inte huvudsakligen till att be
skriva textema i sig. En del analyser är dock mer än andra inriktade på att 
beskriva textualitet, det vill säga meningsfullt sammanhang. 

Grunden för textanalysema är urskiljandet av så kallade visuella ele
ment, Med dessa som utgångspunkt utförs så en semiotisk grundanalys. 
Denna analys har inte texten som referensram och mål utan avser snarare 
till att principiellt utreda vilken sorts betydelse de olika typerna av visu-

För utförligare referat av Åm Vatns undersökning och bakgrunden till hennes metod 
se Karlsson (2000). 



ella element uttrycker. Den semiotiska grundanalysen fungerar sedan som 
utgångspunkt för ytterligare resonemang om olika modaliteters potential 
för att skapa mening och ligger dessutom till grund för den fortsatta ana
lysen av skriftens potentialer och funktioner. Metoden presenteras närma
re i avsnitt 7.1. 

Därefter studeras det textuella samspelet mellan olika visuella element 
på sidorna; i första hand utreds hur element med skrift samverkar med 
andra visuella element. Målet är här att fiima mönster i hur skrift används 
på de olika sidoma. Slutligen genomförs en kohesionsanalys där skriftens 
roll för textbindning på hemsidor blir belyst. Dessa analysgrepp presente
ras i avsnitt 8.1. 

4.5 Metodkommentar 

Som framgått ovan används ett flertal olika metoder. I några fall handlar 
det om att steg for steg närma sig informantemas föreställningar, attityder 
och begreppsvärldar, i några fall om att inventera och dekonstruera hem
sidan och i åter andra om att rekonstruera textuellt sammanhang. Å ena 
sidan man säga att ett flertal olika metoder och grepp gör det möjligt att 
belysa hemsidan och den verksamhet den är en del av från många olika 
håll. Å andra sidan bör man beakta att varje metod även implicerar ett 
visst perspektiv och till och med kan sägas konstruera de data den genere
rar, eller i alla fall styra vilket utsnitt av verkligheten man får syn på. 

En del av metoderna fokuserar hemsidan som produkt, andra hemsidan 
som process, det vill säga produktion och reception. Vidare intas omväx
lande ett producent- och ett konsumentperspektiv. Att texter ses som både 
produkt och process, liksom att producent- och konsumentperspektiven 
växlar är som jag ser det en naturlig följd av valet av studieobjekt. Den 
personliga hemsidan och användningen av den förefaller utmärkas bland 
annat av ett slags uppluckring av den traditionella åtskillnaden mellan 
skribentroll och läsarroll.^^ Den som gör en egen hemsida är i allmänhet 
också en flitig besökare av andras, och den som ofta besöker andra per
sonliga hemsidor har med stor sannolikhet en egen. I själva verket är rol
lerna svåra att skilja åt, eftersom den som surfar runt en stund bland 
andras hemsidor ofta gör detta med sin egen sida i tankarna, vilket inte 
sällan leder till att den egna sidan uppdateras efter att iimehavaren fått nya 
idéer och tips. På samma sätt är den som gör en egen hemsida samtidigt 
den egna sidans första besökare och kritiker. Rollerna kring den personli
ga hemsidan är alltså inte tydligt åtskilda och etablerade^^ 

Detta torde kunna gälla fler av de ännu outforskade genrer som utvecklas utanför de 
etablerade medieinstitutionema. 

Flera tecken talar dock för att en ökande institutionalisering av roller är på väg. Jag 
återkommer till detta i avsnitt 9.5. 



Begreppsparet produkt-process kan användas för att beskriva ytterliga
re ett metodologiskt problem, som i grunden är teoretiskt. Att se text som 
något som har en intern, innehållslig struktur men som samtidigt är inte-
raktionellt definierat är ingen självklar och oproblematisk kombination av 
perspektiv. Nystrand (1992) diskuterar skillnaden mellan sociokonstruk-
tionism och sociointeraktionism som grundläggande hållningar till studiet 
av skriven text. Medan den sociokonstruktionistiskt inriktade forskaren 
intresserar sig för generella textuella strukturer och den mer abstrakta so
ciala gruppen, intresserar sig sociointeraktionisten för den unika för tolk
ningen av enskilda texter och för de faktiska individer som förenas av den 
aktuella interaktionen. Om den förras mål är att rekonstruera gruppnormer 
och paradigm är den senares snarare att beskriva den enskilda situationen 
utan krav på generaliserbarhet. Tanken på generalisering och beskrivning 
av vad som kan kallas normalt utmärker det sociokonstruktionistiska håll
ningssättet. Sociointeraktionisten talar här snarare om dynamik, förhand
ling och omförhandling och siktar främst på en förståelse av den enskildes 
tolkning av den specifika textens betydelse i den aktuella situationen. I 
konkret analys ser alltså den typiske konstruktivistiske textforskaren tex
ter som mer eller mindre färdiga produkter, medan den interaktionistiskt 
orienterade menar att alla texter bör förstås som föränderliga tolknings
processer. Jag har valt att växla mellan de två olika hållningama, eftersom 
jag är intresserad både av att förstå processerna bakom hemsideanvänd
ning och av att rekonstruera norm- och tolkningssystem. När det gäller 
hemsidans materiella format är mitt perspektiv snarast konstruktivistiskt i 
och med att jag undersöker potential för text. I fråga om analyser av 
sammanhang och texttolkning strävar jag däremot efter att betona läsarens 
aktiva roll. 

I sammanhanget bör man ställa sig frågan om det verkligen går att ge
nom forskning nå fram till en ekologiskt valid beskrivning av en verk
samhet och ett text- och skriftbruk. Ekologisk validitet ("ecological vali
dity") är en term som bland annat används av Barton (1994:30). Han be
tecknar med detta en ambition att få forskningsresultaten att ligga nära 
den verksamhet de beskriver och därmed vara relevanta även i ett delta-
garperspektiv. Ett sätt att nå fram till det relevanta är därför att göra vad 
etnografer kallar "a thick description", det vill säga en så fullständig be
skrivning som möjligt, utan på förhand utvalda teman eller perspektiv. 
Detta försöker man uppnå bland annat genom deltagande observation i 
informantemas naturliga miljö där forskaren under en längre tid arbetat på 
att smälta in och assimileras.^^ 

Bakom de metodologiska övervägandena inom etnografisk forskning 
och Cultural Studies ligger föreställningen om en genuin och oförstörd 

Flera exempel på detta finns inom socialantropologi och kulturstudier (se Wulff 
1988 for ett exempel), men även inom forskning av yrkesmässigt språk och skrivande 
finns detta ideal (Doheny-Farina & Odell 1985). 



kulturell värld som forskaren försiktigt närmar sig utan att störa. Här kan 
man invända att varje intervju skapar sin egen kontext, oavsett vad fors
karen gör för att kontrollera eller minimera sin egen inverkan. I själva 
verket kan en informants svar på frågor om sitt eget eller den egna grup
pens språkbruk eller kommunikation alltid ses som en diskurs om en 
diskurs eller med andra ord en diskursiv konstruktion av normer och 
kommunikativ kultur. Deima diskursiva konstruktion torde alltid vara be
roende av vem den skapas för och tillsammans med, det vill säga samtals
partnern i fråga. Det som kommer ut av mina intervjuer och informant-
experiment bör därför ses som produkterna av en dialog mellan brukamas 
begreppsvärldar och de begrepp jag själv utgår ifrån. 

De metoder som beskrivits i detta kapitel kan relateras till undersök
ningens syften, så som dessa formulerats i avsnitten 1.2 och 3.4 på följan
de sätt: Intervjuerna och observationerna syftar främst till en grundbe
skrivning av skriftanvändningen, vilket framför allt innebär att beskriva 
skriftpraktikema kring hemsidan, samt att i ett första steg utforska använ
darnas textnormer. Informantexperimenten syftar till att ytterligare be
skriva informantemas textnormer samt i förlängningen vad dessa text-
nomier säger om skriftens roll, det vill säga informantemas syn på skrift. 
Den semiotiska gmndanalysen av hemsidans visuella element och dessas 
betydelsepotential genomförs för att ge en översiktlig beskrivning av de 
semiotiska mmmen och dessas komponenter samt av skriftelementens 
frekvens och status. Förståelsen av det senare fördjupas genom analysen 
av textuellt sammanhang i såväl utpräglat multimodal som huvudsakligen 
skriftspråklig text. Kohesionsanalysen syftar till att beskriva hemsidetex
ters sammanhang och stmktur. Det sista och mest övergripande syftet, att 
relatera hemsidans skriftbruk till ny respektive gammal skriftkultur, upp
nås genom en sammanvägning av de olika delundersökningamas resultat. 



5 Hemsidans uppbyggnad 

I detta kapitel redovisas de resultat som ger den mest övergripande bilden 
av hemsidan, vad gäller både vilka delar den består av och vilka kompo
nenter dess texter byggs upp av. Först, i avsnitt 5.1, ges en mer detaljerad 
redogörelse för de delundersökningar som ligger till grund för kapitlet. I 
avsnitt 5.1.1 presenteras de införmantexperiment som syftar till att ge in
blick i användarnas metabegrepp och textnormer. I avsnitt 5.1.2 redovisas 
principema för urskiljandet av visuella element. Därefter diskuteras i av
snitt 5.2 de sidkategorier som trätt fram i experimenten. Dessutom sätts 
informantemas uttryckta textnormer för varje kategori i relation till en 
översikt över hur kategorierna i analysmaterialet är uppbyggda. I avsnitt 
5.3 karakteriseras hemsidan som format utifrån huvudmaterialet. 

5.1 Metoder 

5.1.1 Metabegrepp och normer: tre experiment 

Åm Vatns (1998) metod för att komma åt användarnas begreppsvärld (se 
ovan, avsnitt 4.3) gick inte att överföra till min undersökning utan ganska 
stora anpassningar. Åm Vatns informanter arbetar med texter ur väl eta
blerade genrer, där det heller inte råder någon tvekan om vad som är en 
text och vad som snarare är en del av en text. Däremot är såväl genre som 
text svåranvända begrepp i förhållande till hemsidor. 

I det första steget, i fortsättningen kallat avgränsningsexperimentet, 
ombads informantema att dela upp en hemsida i avgränsade, kommuni-
kativa enheter. Sju personliga hemsidor, funna genom att länkar från hu
vudmaterialet följdes (ibland i flera steg), hade valts ut för experimentet 
och informantema uppmanades att var och en koncentrera sig på en av 
dessa. Instmktionen^® skickades ut via e-post, och informantema ombads 
att i första hand försöka formulera sina svar skriftligt. Möjligheten att bli 
intervjuad per telefon eller att besöka mig för att utföra uppgiften gavs 
dock. Viktigt var emellertid att informantema mötte sidoma på det sätt de 
vanligen mötte hemsidor, vilket är på en datorskärm. 

Nästa steg, kategoriseringsexperimentet, ville att fånga informantemas 
uppfattningar om typifiering när det gäller hemsidans huvudsakliga delar. 
Eftersom huvudenheten inom en hemsida i det tidigare undersökningsste-

Den återges i bilaga 5. 



get visat sig vara sidan (se vidare avsnitt 5.2.1) ombads informantema att 
bestämma ett antal slumpvis valda och blandade sidor till sort eller typ.^^ 
Urvalet av sidor utgick ifrån ett knappt tiotal personliga hemsidor, varav 
flera använts även i det första experimentsteget. Var och en av dessa hem
sidor bestod av i genomsnitt fyra till sex sidor. Dessa kunde handla om 
innehavaren själv och hans eller hennes intressen, innehålla länkar eller 
foton eller vara en sida som räknar upp innehållet på de övriga sidorna. 
Av delsidoma utvaldes alltså 26 (det vill säga ungefar hälften) utan sär
skilda urvalskriterier. Viss omsorg ägnades dock åt att åstadkomma en 
spridning av sidomas innehåll och deras förväntade kategoritillhörighet. 
Två kategorier (gästböcker och dagböcker) som redan tidigare omnämnts 
i intervjuerna utelämnades i detta experimentsteg för att ge större utrym
me åt andra sidor. Sidorna presenterades i omkastad ordning, vilket inne
bär att de sidor som tillhörde samma hemsida inte räknades upp i anslut
ning till varandra. (Se även Karlsson 2000.) 

I det tredje och sista steget, som jag kallar jämförelseexperimentet, ar
betade infonnantema med grupper om tre texter inom de etablerade kate
gorierna. Med utgångspunkt i dessa kategorier tilldelades informantema 
av praktiska skäl webbadressema till fem fardigkonstruerade triader var, 
slumpvis fördelade över olika kategorier. Liksom hos Åm Vatn skulle se
dan sidoma (motsvarande textema) inom varje triad jämföras enligt prin
cipen att en egenskap förenade två av dessa medan den motsatta egenska
pen utmärkte och skilde ut den tredje. Genom att sätta namn dels på den 
förenande egenskapen, dels på den avvikande skapade informantema be
greppspar. Informantema ombads prestera minst fem begreppspar anting
en genom att arbeta med samtliga de triader de tilldelats eller genom att 
arbeta med samma triad flera gånger. Slutligen fick informantema värdera 
de olika begreppen i sig (i förhållande till de sidor som gav upphov till 
dem), för att kategorirelaterade normer i någon mån skulle framträda."^^ 
(Jfr även Karlsson 2000.) 

I experimenten arbetade informantema med sidor som inte var deras 
egna (jfr figur 4, s. 33). Visserligen hade det insamlade huvudmaterialet 
kunnat användas, om informantens egen hemsida plockats bort i varje en
skilt fall. Dock var dessa hemsidor flera fall inte längre tillgängliga på 
Intemet (åtminstone inte i samma version som de insamlade), vilket inne
bar att jag skulle behöva skapa tillrättalagda versioner åt informantema. 
För att göra besöken på sidoma så naturliga som möjligt valde jag i stället 
ut några hemsidor som informantema kunde uppsöka genom att gå till 
dessas autentiska Intemetadresser. I avsnitt 5.2 kommer informantexpe-
rimentens resultat att jämföras med resultaten av de undersökningar jag 
utfört på det så kallade analysmaterialet. Det rör sig alltså här om två oli-

Instruktionen återges i bilaga 6. 
Instruktionen återges i bilaga 7. 



ka material som ligger till grund för resultat som sedan sammanställs för 
en samlad beskrivning. Detta bedömer jag som ett möjligt arbetssätt efter
som min beskrivning av hemsidan som fenomen liksom av dess skrift
kultur gör anspråk på att gälla för fler hemsidor än de insamlade 26. 

I detta sammanhang vill jag också framhålla att ytterligare en skillnad 
mellan min studie och Åm Vatns är hennes uttalade normativa syfte, näm
ligen att förbättra de texter informantema arbetar med för att i förläng
ningen göra deras arbete på oljeplattformen säkrare. Detta förenar henne 
och informantema i en gemensam ambition. I min undersökning saknas 
såväl ett normativt syfte som ett på förhand givet gemensamt mål. 

5.1.2 Urskiljande av visuella element 

En generell utgångspunkt för undersökningen är att hemsidans huvudsak
liga organisationsprincip är visuell och spatial. För att utifrån detta identi
fiera de huvudsakliga byggstenama börjar jag med att segment era sidan i 
vad jag kallar visuella element. Dessa är avgränsade från omgivningen på 
olika sätt och i olika hög grad; de kan vara avskilda med hjälp av ramar, 
linjer, färger, avstånd eller bara genom sin egen distinkta form som skiljer 
sig från omgivningen. Avgörande är att avgränsningen utåt, mot andra 
element, framstår som mer markerad än avgränsningen mellan möjliga 
delar inom elementet. Denna princip för urskiljande av element liknar det 
Kress & van Leeuwen kallar "framing", vilket närmast kan översättas 
med visuell avgränsning. Det som urskiljs som ett visuellt element kan 
dock ingå i en lösare sammansatt större visuell enhet. Ett fotografi med 
bildtext delas exempelvis upp i två visuella element, såvida de båda inte 
ramats in tillsammans eller på annat sätt avgränsats från omgivningen på 
ett markerat sätt. 

Analysen utgår alltså ifrån visuell form enligt gmndantagandet att just 
denna är betydelsebärande på hemsidan. Semiotiska perspektiv kan i all
mänhet beskrivas som antingen semasiologiska eller onomasiologiska, det 
vill säga utgående från betydelsen eller från tecknet (fonnen). Denna di
kotomi brukar framförallt användas vid argumentation för det förra per
spektivet och man menar då att en analys med utgångspunkt i rena bety
delsekategorier skulle ge bättre fömtsättningar för exempelvis analys av 
multimodal text än en modell som är låst vid (det språkliga) tecknet (jfr 
Johansen 2000). Mitt val, att utgå från visuellt avgränsade former, kan 
dock inte likställas med det att utgå från tecknet. De visuella formema 
antas nämligen inte vara tecken i sig utan snarare motsvara meningsen
heter på en högre nivå i texten. Förfaringssättet bör ses som en strategi 
med syftet att undvika en låsning vid det språkliga. Segmenteringen 
kommer dessutom senare att kopplas samman med en semantiskt baserad 
analysmodell. 



Ett syfte med att dela upp sidorna i visuella element är alltså att ge en 
översikt över vilka materiella komponenter sidorna är uppbyggda av, om 
det finns vissa typer som återkonmier och hur stor del av dessa som inne
fattar någon form av skrift. Ett annat syfte är att skapa en utgångspunkt 
för en grundläggande semiotisk analys (se vidare avsnitt 7.1). 

: om· •.«» w· I, âMl« m Shop Stop 
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dp H>< 

Figur 5. Mats försida, med visuella element inringade 

Figur 5 exemplifierar hur de olika visuella elementen urskiljs (se de vita 
markeringarna). Det första elementet är den skrivna rad som på denna 
sida rullar fram längst upp i bild. Det andra elementet utgörs av de två 
ögonen (som tolkas som ett element eftersom vi vanligtvis förväntar oss 
att ögon förekommer i par). Det tredje elementet är den avbildade knapp 
som det står "Enter" på, längst ned i bild. Slutligen noteras även bakgrun
den som ett element. 

5.2 Sidkategorier 

Avgränsningsexperimentet, som genomfördes med fem informanter, gav 
vid handen att hemsidans huvudsakliga underordnade strukturella enhet är 
den enskilda sidan, Informantema fick i uppgift att peka ut vilka delar av 



ett urval personliga hemsidor som främst hängde ihop innehållsmässigt'^^ 
och delade då genomgående upp hemsidoma i deras olika sidor. Ingen 
delade upp någon enskild sida i ytterligare delar och ingen menade att en 
innehållslig enhet innefattade flera sidor. För en av informantema fram
stod indelningen som så självklar att han kommenterar uppgiften så här: 

Kort och gott skulle jag vilja säga att han [innehavaren till den aktuella hemsi
dan, min kommentar] faktiskt har gjort hela jobbet åt mig, och delat upp sidan så 
som jag vill dela upp den (...). (hiformanten Erik) 

Principen att låta sidan vara den centrala rummet för innehållsligt sam
manhang är enklare och mer konkret än vad man kanske kunde ha väntat 
sig, med tanke på att det digitala mediet tillåter avancerade hypertextuella 
strukturer. Dock förefaller det rimligt att den viktigaste enheten är materi
ellt markerad, och just sidan är förmodligen den starkast materiellt marke
rade enheten inom ramen för en webbplats. 

5.2.1 Informantemas typologi 

I kategoriseringsexperimentet ombads alltså hemsideirmehavama att sor
tera 26 slumpvis valda enskilda sidor, vilka inte var deras egna. De fick 
inga anvisningar om hur många kategorier de skulle etablera eller hur 
många sidor som skulle föras till varje kategori. De fick heller inga på 
förhand givna etiketter eller beteckningar på tänkbara kategorier."^^ Den 
typologi som åskådliggörs i figurerna 6-9 nedan bygger på fem infor
manters svar. Informantemas kategorier har i figurema sorterats i fyra 
gmpper, varav varje figur motsvarar en. Inom dessa gmpper visas varje 
informants kategorisering i form av rektangulära falt. Storleken på de oli
ka fälten motsvarar antalet sidor förda till varje kategori. (I princip består 
de parallellställda kategorierna även av exakt samma urval av enskilda 
sidor.''^) 

Den första kategorigmppen, som visas i figur 6 innehåller sidor som 
fungerar som ingång till hemsidan. Alla informanter har fört samma fyra 
sidor till deima gmpp."^ Två av informantema behandlar denna gmpp som 
en enda kategori: "ingångssida" respektive "menysida". Tre av infor
mantema har tagit fasta på det faktum att en av hemsidoma har förstasidor 
i två steg. Den allra första benämns av en av dessa som "indexsida-
'entredörr'", av en annan som "för-sida" och av en tredje som "för-intro-

Se anvisningen i bilaga 5. 
Se anvisningen i bilaga 6. 
Undantaget är här kategorin "personbeskrivning" där informant 2 avviker något. 

Informantema 3 och 4 har vidare haft problem med att hitta ett par av experimentets 
sidor. 

Dock har informant 3, petter, inte kunnat hitta alla fyra sidorna. 



duktion till menysidan". Sida nummer två, den verkliga förstasidan, be
nämns av två informanter "indexsida" och av en "menysida". 

Informant 1 
(Steffanie) 

Informant 2 
(Kristin) 

Infonnant 3 
(petter) 

Informant 4 
(Ella) 

Informant 5 
(Erik) 

mgangs-
sida" (4) 

"indexsida" 
(4) 

"fbrintroduk-
tion till meny-
sida" (1) 

"index-sida 
' entrédörr'"(1) 

menysida "indexsida" 
(3) 

"försida" (1) 

"indexsida" 
(3) 

Figur 6. Infonnantemas sidtypologi: för- och indexsidor 

Som framgår av figur 7 är informantema även överens om att fyra av un-
dersökningssidoma tillhör en typ som har med personpresentation att 
göra. De tre informanter som menar att sidorna i gruppen utgör en enda 
kategori benämner den "personlig faktasida", "personbeskrivning" re
spektive "egosida". Två informanter skapar här två underkategorier base
rade på textstrukturella iakttagelser. De skiljer mellan punktuppställda 
sidor ("med fakta", "infonnativ") och sidor med löpande text ("personlig 
text", "utvecklande"). Detta diskuteras närmare nedan i avsnitt 5.2.2.3 
nedan. 

Informant 1 
(Steffanie) 

Informant 2 
(Kristin) 

Infonnant 3 
(petter) 

Informant 4 
(Ella) 

Informant 5 
(Erik) 

"personlig 
faktasida" 
(4) 

"personbe
skrivning" 
(5) 

"info-sida 
med fakta" 
(2) 

"info-sida med 
fakta plus en 
del personlig 
text" (2) 

"egosida -
informativ" 
(2) 

"egosida -
utvecklande" 
(3) 

"egosida" 
(5) 

Figur 7. Informantemas sidtypologi: egosidor 

Nästa grupp sidor, som visas i figur 8, innehåller sidor med länkar. Alla 
informanter använder här ordet "länk" på något sätt i sin etikettering. Två 
för alla fyra sidor till en allmän kategori som de båda kallar "länksida". 



De tre andra skiljer mellan allmänna länkar ("länkar, "personliga favorit
länkar" och "länksida") och sidor mer länkar till vänners hemsidor ("mina 
vänner-sida", "kompislänkar" och "vännersida". En sida hamnar enligt en 
informant på gränsen mellan länksida och vännersida: "Svårt att kalla den 
enbart vänner-sida, eftersom man borde slänga in en kommentar om varje 
vän, for att kunna kalla den en ren 'vännersida'" (informanten Erik). 

Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 
(Steffanie) (Kristin) (petter) (Eila) (Erik) 

"länkar" 
(3) 

mma 
vänner-sida" 
(2) 

"länksida" 
(4) 

"personliga 
favorit
länkar" (3) 

"kompis
länkar" (1) 

"länksida" 
(4) 

"länksida" (3) 

"vänner/ 
länksida" (1) 

"vännersida" 
(1) 

Figur 8, Informantemas sidtypologi: länksidor och värmersidor 

Informant 1 
(Steffanie) 

Infomiant 2 
(Kristin) 

fotoalbum 

Informant 3 
(petter) 

"foton på 
familj 

Informant 4 
(Ella) 

'ego-foton" (1) "bildsida" 
(3) 

Informant 5 
(Erik) 

"fotosida" 
(2) 

Figur P. Informantemas sidtypologi: fotosidor 

Den sista tydligt identifierade gmppen visas i figur 9 och innehåller sidor 
som benämns "bildsida", "fotoalbum", "foton" eller "fotosida". Infor
manten bakom den sistnämnda etiketten skiljer mellan "ego-foton" och 
"foton på familj och vänner". En av informantema skiljer inte ut några 
bildsidor alls. 

De sidor som faller utanför kategoriema ovan, bland annat sidor om in
nehavamas fritidsintressen, behandlas på olika sätt av informantema. De 
flesta av sidoma sorteras dock till ett slags samlingskategori. En infor
mant kallar denna "show-off. Hon förklarar: "Show-off är för mig sidor 
där personen säger 'titta vad jag har' eller 'titta vad jag kan' - det är alltså 



inte något negativt i det, det är bara ett samlingsnamn" (informanten 
Kristin)'^^ Ett liknande funktionellt perspektiv har den informant som be
nämner sin samlingskategori "egorelaterade sidor" - sidor som används 
för att ytterligare bygga upp en bild av den egna personen. En tredje in
formant kallar flertalet av dessa sidor "innehållssidor", ytterligare en 
"fåniga-fakta-sidor". En hemsidas övriga sidor förefaller alltså kunna ka
tegoriseras och etiketteras enligt skilda principer, även om de flesta verkar 
vara överens om vilka dessa sidor, som alltså inte räknas till hemsidans 
kämsidor, är. 

5.2.2 Kategoriemas typiska drag 

De ovan nämnda sidkategoriema ligger till grund för de följande resone
mangen om eventuell prototypisk uppbyggnad av hemsidans olika delar. 
Med användande av tenninologm hos Berge (1990) handlar det om att 
försöka precisera såväl användarnas kvalifikationsnormer som deras 
eventuella uppfattningar om värderingsgrunder (en möjlig typ av plikt
normer) inom ramen för de texttyper de kommit överens om. 

Följande karakteristiker av sidkategoriemas typiska eller föredragna 
struktur och utseende bygger på resultat från två olika delundersökningar. 
Som utgångspunkt tjänar resultaten från jämförelseexperimentet där in-
formantema ombads beskriva sidor genom att formulera begreppspar för 
likheter respektive olikheter mellan sidor ur samma kategori. Informan
temas jämförelser presenteras i form av begreppspar, där det ena begrep
pet är det andras motpol. Begreppen ska ses som en verbalisering av hur 
sidorna uppfattas, det vill säga en beskrivning av den egenskap som för 
informantema framstår som särskilt relevant för att beskriva den vikti
gaste likheten (respektive olikheten) mellan de förelagda sidorna och som 
skulle kunna ses som en del av de grundläggande textnormema (kvalifi-
kationsnormema). Därtill har informantema värderat varje egenskap, vil
ket markeras med + och - i respektive tabellhuvud. Denna värdering torde 
kunna ses som ett explicitgörande av eventuella textnormer av plikttyp. 

Till dessa beskrivningar fogas resultaten från min egen inventering av 
visuella element på analysmaterialets sidor (se avsnitt 5.1.2). Indelningen 
har gjorts enligt enkla, framförallt visuella principer med undantaget att 
skriftelement först av allt skilts från övriga element. Skriftelementen har 
sedan delats in i ytterligare kategorier beroende på visuell form. Jag har 
här först och främst skilt mellan skriftrader och skriftblock, där skriftrader 
utgörs av enskilda rader skrift och skriftblock av två rader eller fler."^^ Den 

I show off-kategorin återfinner man hos denna informant även de sidor som de övri
ga informantema skilt ut som bild- eller fotosidor. 

Att dra en sådan gräns är inte oproblematiskt eftersom webbläsarfönstrets bredd kan 
vara avgörande för om skriften visas som en eller två rader. I de fall sådana tveksam



tredje typen av skriftelement, skriftlistor, utgörs av skrift uppställd i en 
samlad lista eller tabell som ofta är grafiskt markerad genom inramande 
linjer, punkter, tabellceller med avvikande bakgrund eller liknande/^ Där
till kommer en Qärde kategori som jag kallat skriftbilder, vilket syftar på 
element som består av en kombination av skrift och bild. Skriftbilder ftin-
gerar som fast sammansatta, ofta återkommande visuella paket och är ofta 
även tekniska enheter. 

I fi'åga om övriga element har det förefallit rimligt att skilja mellan fö
reställande element och icke-föreställande. Bland de föreställande ele
menten har jag sedan skilt mellan fotografiska och andra (oftast tecknade) 
representationer. Dessa två kategorier benämns fotografier respektive av
bildningar. Icke-föreställande, skriftlösa element kallas abstrakta visuali-
seringar,^^ De olika typerna av element kommer att exemplifieras nedan, i 
samband med att deras frekvens på sidorna redovisas. 

Som redan nämnts rör det sig i dessa två delundersökningar om olika 
material. Informantema som jämför och beskriver sidor arbetar med andra 
personers hemsidor, det vill säga hemsidor som ligger utanför huvudma
terialet, medan jag i min analys arbetar med ett utsnitt ur det insaiTilade 
materialet, alltså informantemas egna sidor (jfr figur 4, s. 33). 

5.2.2.1 Försidoma 

Försidan, i den mån en sådan finns, är i allmänhet den första sida besöka
ren kommer till.'*^ I begreppsparen där informantema beskriver experi-
mentsidoma speglas en medvetenhet om försidans speciella funktion och 
position (se tabell 1). Tre av paren behandlar huruvida försidan är en tyd
lig vägvisare till hemsidans övriga delar eller inte. Informanten bakom 
begreppsparet "tydlig-otydlig" förklarar det förstnämnda med "man vet 
var man ska klicka och vad som händer när man gör det" och det senare 

ma skriftraderZ-block ingår i en följd av längre skriftblock har jag valt att räkna dem 
som skriftblock. 

Gränsen mellan listor och uppradade skriftblock är inte heller självklar. Huvudprin
cipen är dock att en lista ska vara visuellt avgränsad utåt. Den typiska listan består av 
poster som utgör enstaka rader och inte skriftblock. I fyra fall innehåller listorna vad 
som skulle kunna räknas som abstrakta visualiseringar. Dessa har då ansetts ingå i 
listan och har alltså inte räknats som egna element. 

I ett fall kombineras avbildning och abstrakt visualisering på så sätt att en tecknad 
drake ligger och vilar på en horisontell linje. Detta element har på ftinktionella grun
der räknats som en abstrakt visualisering (se vidare s. 100). I ett fall innehöll en skrift
rad tre avbildningar (ICQ-blommor) som infogats i raden. Detta fall kategoriserades 
som tre skriftrader (efter varandra) samt tre avbildningar. 

Detta beror på teknologin bakom hemsideadressema. Den fil som kallats index.htm 
(eller index.html) visas först när man går till en adress som avslutas med ett katalog
namn (exempelvis http:// hem.passagen.se/kioskis). De försidor som finns i materialet 
har alla ett sådant filnamn. 



"man får se vad som händer om man klickar på en bild" (informanten 
Ella). I samtliga dessa begreppspar värderas besökarens möjlighet att 
välja, och veta vad han eller hon väljer, högt. 

Tabell 1. Informantemas begreppspar: forsida 

"flera valmöjligheter" 
"färgad"'® 

"har text" 
"tydlig" 
"saftig" 
"man kan välja om man vill se sidan med 
script och sånt" 

"inga vahnöjligheter" 
"färglös" 
"textlös" 
"otydlig" 
"torr" 
"man kan inte välja om man vill se sidan 
med script eller ej" 

I ett av begreppsparen ställs "har text" mot "textlös". Att ha "text" är här 
att föredra enligt informanten. Möjligen har detta att göra med den ovan 
nämnda tydligheten; att det står utskrivet hur man ska göra är bättre än att 
det inte gör det. Begreppsparet så som det är formulerat tar fasta på "text" 
som en visuell komponent, ungefar på samma sätt som det görs i paret 
"fargad-farglös", där en fargad forsida anses bättre än en utan farg. En 
informant betonar på ett ännu tydligare sätt forsidans roll som visuellt 
lockbete och menar att en "saftig" sida är bättre än en "torr". (Se vidare 
Karlsson 2000:27-28.) 

Tabell 2. Elementtypemas frekvens: försidoma 

Element Antal Per sida^' 
Skriftrader 14 2,8 
Skriftbilder 8 1,6 
Avbildningar 5 1 
Abstrakta visualiseringar 2 0.4 
Skriftblock 1 0,2 
Skrifllistor 1 0,2 
Fotografier O O 
Totalt 31 ^ 

Som framgår av tabell 2 innehåller analysmaterialets forsidor förhållan
devis få visuella element. Vanligast är den enstaka skriftraden som här 
förekommer i två huvudsakliga typer. Den ena typen är en framskjutet 

Begreppsparet "fargad-farglös" är formulerat av samma informant som begreppspa
ret ovan. Hennes ursprungliga formuleringar var "flera valmöjligheter, fargad" re
spektive "inga valmöjligheter, färglös". Jag har dock valt att dela upp dessa omdömen 
i två begreppspar. 

Siffrorna i tabellerna är genomgående avrundade till en decimal. 



placerad skriftrad i relativt stor grad" som fungerar som starkt kontaktbe-
gärande (se figur 10). Här tilltalas besökaren, välkomnas och uppmanas i 
något fall direkt till handling. I två fall rör sig denna skriftrad. I det ena 
fallet flyter den fram över sidan och i det andra fallet snurrar den. Den 
andra typen av skriftrader är i mindre grad och ger bakgrundsupplysning
ar om exempelvis tidpunkt för den senaste uppdateringen eller dagens 
datum. Denna rad kan vara centralt placerad på samma sätt som den större 
skriftraden eller placerad i sidans ytterkanter (vanligen längst ned). I ett 
fall blinkar raden. 

Tessans hemsida 

Figur 10. Stor skriftrad på försida 

Även vanliga skriftbilder som besöksräknare och reklambanners (se vida
re avsnitt 7.3.4) förmedlar liknande bakgrundsinformation. Besöksräkna
ren ger här på ett tidigt stadium uppgift om sidans popularitet, och ban
ners av olika slag markerar sidans kulturella eller rentav kommersiella 
sammanhang. (Se figur 11.) Denna typ av varudeklaration kan sägas ha en 
naturlig plats på just försidan. 

Informantema beskriver försidoma främst funktionellt, med utgångs
punkt i hur lätta de är att använda. Här märks begrepp som "flera valmöj
ligheter-inga valmöjligheter", "tydlig-otydlig". Försidans viktigaste ftink-
tion är att föra besökaren till hemsidan samt att väcka intresse för dess 
innehåll. Central för denna ftinktion är just vägen vidare, det vill säga 
länken till indexsidan. Att döma av analysmaterialet kan denna länk vara 
utformad på olika sätt, men den finns så gott som alltid centralt placerad 
och i omedelbart blickfång. I ett fall underlättas identifieringen av länken 
med hjälp av skrift, nämligen på den sida där vägen vidare utgörs av en 
knapp med påskriften "Enter" och en pil (se figur 5, s. 43). På de övriga 
undersökningssidoma kopplas den centrala länken bland annat till en stor 
grön färgklick, till en snurrande skriftrad med ordet "välkommen" eller 
till en logotyp med innehavarens namn. På samtliga undersökta försidor 
är de förekommande elementen centrerade kring mitten på sidan, även i 
de fall övriga sidor inom hemsidan är strukturerade på annat sätt. Layou
ten pekar på så sätt mot mitten, där sidans centrala funktion finns. 

" Grad används i betydelsen 'bokstavsstorlek' 



O Malin... 
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Figur IL Besöksräknare och banner (inringade) på försida 

De visuella element som inte explicit uppmärksammas i informantemas 
beskrivningar är de små skriftradema, ofta i utkanterna av sidorna, som 
upplyser om den senaste uppdateringen eller dagens datum. Inget av de 
beskrivande begreppen går att på något enkelt sätt koppla till dessa ele
ment. En möjlig förklaring är att denna typ av sidinnehåll, som alltså inte 
direkt stöder sidans huvudftinktion utan snarare rör hemsidan som helhet 
och dess plats i tid och rum, ej uppfattas som det mest centrala för den 
enskilda sidan. Sannolikt tar inte besökaren in dessa element medvetet 
utan noterar bara i ögonvrån att de finns där." 

5.2.2.2 Indexsidorna 

Jämförelseexperimentets indexsidor beskrevs av informantema med de 
begreppspar som redovisas i tabell 3. Dessa liknar till viss del de be
greppspar som formulerades för kategorin försida. Två informanter utgår 
även här ifrån ett praktiskt eller funktionellt användarperspektiv och skil
jer mellan "lättläst" och "svårläst" respektive "lättnavigerad" och "inte 
lika lättnavigerad". En titt på de aktuella sidorna ger vid handen att de två 
som bedömts som svårlästa inte innehåller något mer språkligt komplice
rat än den lättlästa. Ingen av sidorna innehåller heller någon större mängd 

" Förmodligen förstärks denna lässtrategi i en experimentsituation. En spontan besö
kare är möjligen mer intresserad av uppgifter om uppdateringsdatum och liknande. 



skrift. Snarare forefaller det lättlästa respektive svårlästa vara av rent vi
suell art. Den lättlästa sidan har svart skrift på ljus bakgrund medan de 
svårlästa har ljus skrift på mörk bakgrund. 

Tabell 3, Informantemas begreppspar: indexsida 

+ -

"fi-ames'7"inte frames"'^ "fi-ames"/"inte frames"" 
"stilren" "rörig" 
"fargstark, med foto" "dovt fårgad, utan foto" 
"färglös" "farggrann" 
"lättläst" "svårläst" 
"text" "grafisk" 
"lättnavigerad" "inte lika lättnavigerad" 
"trendig och stilren" "otrendig och inte stilren" 
"design" "innehåll" 

Informantema är nu inte lika eniga om huruvida "text" är att föredra eller 
inte. "Text" ställs av en informant mot "grafisk" och då är "text" det po
sitiva. En annan informant föredrar "innehåll" framför "design". Det visar 
sig dock att en och samma sida beskrivs med de till synes olika begreppen 
"grafisk" och "innehåll", vilket skulle kunna öppna för möjligheten att 
innehåll kan uttryckas "grafiskt" (som jag här tolkar som 'inte språkligt') 
och att alla abstrakta visualiseringar inte räknas som design. Den sida som 
av två olika informanter beskrivs som "stilren" respektive ett exempel på 
"design" beskrivs av två andra som "svårläst" respektive "inte lika lättna-
vigerad". Här framträder alltså för ovanlighetens skull en åtskillnad mel
lan estetisk och praktisk värdering. Omdömen som just "stilren" förefaller 
annars användas synonymt med "tydlig". 

Tabell 4, Elementtypemas frekvens: indexsidoma 

Element Antal Per sida 
Skriflrader 21 4,2 
Skriftblock 19 3,8 
Avbildningar 12 1,4 
Skriftbilder 11 1,2 
Abstrakta visualiseringar 5 1 
Skriftlistor 4 0,8 
Fotografier O O 
Totalt 72 12,4 

Informanten har här inte velat ange vilken egenskap som är positiv och vilken som 
är negativ. 
" Se not 54. 



På analysmaterialets indexsidor är det totala antalet visuella element be
tydligt större än på forsidoma, vilket framgår av tabell 4. Vanligast är, 
liksom på forsidoma, de enstaka skriftradema. Skriftblocken (se figur 12) 
är korta och består av en till fyra rader. På indexsidorna förekommer ock
så flera av materialets förteckningar över hemsidans innehåll där varje 
post även är en länk till den nämnda sidan eller avdelningen. På två av de 
undersökta indexsidorna används likformiga rutor eller boxar för att rama 
in de olika postema i listan. På en sida (se figur 13) ställs menyn upp i en 
centrerad Usta, där de olika raderna visserligen blir olika långa, men där 
symmetri och enhetlighet ändå blir det dominerande intrycket eftersom 
listan är centrerad kring sidans mitt. Den visuella likformigheten åtföljs 
av att så gott som alla poster i de undersökta menyerna är nominalfraser. 
Ett fatal prepositionsfraser förekommer dock ("om mig"), liksom en och 
annan verbfras ("maila mig"). Annars verkar en vanlig hemsidas innehåll 
kunna beskrivas i termer av ett antal relativt likartade ting. 

På den här webbsidan finner du säkert inte vad dujetar 
efter (det gör man aldrig) men kanske länkar till några 
sevärda webbsidor s 

Welcome! 

In this site you probably will not find what you are looking 
for (one never does) but perhaps you'll find a couple of 

Figur 12. Skriftblock på indexsida 

Info om mig 
IRC 
ICQ 

LönkflP 
Sästbok 

Figur 13. Skriftlista på indexsida 



Skriften tar alltså större plats på analysmaterialets indexsidor än på fÖrsi-
doma. Dessutom bär skriften upp sidans viktigaste funktion på ett annat 
sätt. Menyn, oavsett om den är utformad som en lista eller som ett antal 
skriftblock, far sägas vara indexsidans viktigaste komponent. Omdömena 
om vilka egenskaper som är positiva for en indexsida varierar dock, även 
om flera informanter värderar tydlighet högt ("stilren", "lättläst", "lätt-
navigerad"). Att en informant föredrar "text" framför "grafisk" kan möjli
gen också föras till denna aspekt. Det verkar emellertid inte vara lika vik
tigt för en indexsida att vara lockande och aptitretande i största allmänhet, 
även om en informant sätter "design" fi-amför "innehåll". 

5.2.2.3 Egosidoma 

I jämforelseexperimentet tilldelades kategorin egosida sju begreppspar. 
Dessa sammanställs i tabell 5. Informantema är här påfallande överens 
om ett genomgående motsatsförhållande: det mellan att innehållet pre
senteras i punktform och att framställningen i stället är löpande. Formule
ringarna skiljer sig dock något åt. Det punktuppställda beskrivs med be
greppen "inte berättande", "listuppställd", "beskrivande fakta", "i 'punkt
form'" samt "fakta". Det löpande kallas "berättande", "berättande fakta", 
"inte i 'punktform'" samt "text". Samma dikotomi kom fram i kategorise-
ringsexperimentet (se avsnitt 5.2.1) där två av informantema skilde mel
lan två typer av egosidor. Informanten Ella beskrev den ena som 
"informativ" och den andra som "utvecklande" med förklaringen "med 
utvecklande menar jag att sidan är berättande, och inte i t.ex. punktform." 
Informanten petter skilde mellan "fakta" och "personlig text" enligt sam
ma principer. 

Tabell 5. Informantemas begreppspar: egosida 

+ 

"berättande" 
"listuppställd" 
"berättande fakta" 
"intresseväckande" 
"i 'punktform'" 
"har länkar om man vill läsa mer om 
något" 
"text" 

"inte berättande" 
"berättande" 
"beskrivande fakta" 
"fjollig" 
"inte i 'punktform'" 
"har inga länkar om man vill läsa mer om 
något" 
"fakta" 

Informantema är dock inte helt överens om vilken egenskap som är att 
föredra for en egosida. Informanten bakom begreppsparet "berättande
inte berättande", där det förra bedöms som mest positivt, skriver så här: 



vad jag menar med "berättande" är att de berättande sidorna innehåller lite mer 
än bara rå fakta, men ändå inte så mycket att det blir en massa onödigt läsande, 
men en lagom dos förklaring. (Informanten Erik) 

En annan, som skilt mellan "listuppställd" och "berättande", menar att 
"berättande" är onödigt på en egosida: 

[E]n personlighet far man i allmänhet en känsla av på resten av siten, alltså 
tycker jag en kort faktauppräkning är mer givande än en lång livsberättelse. (In
formanten Kristin) 

Vid beskrivningen av egosidoma är det bara två informanter som tar upp 
andra aspekter än den skrivna textens yttre struktur. En framhåller det 
allmärma intryck sidan gör på besökaren, nämligen "intresseväckande" 
respektive "Çollig". En annan betonar det praktiska besökarperspektivet 
och formulerar begreppsparet "har länkar om man vill läsa mer om nå-
got"-"har inga länkar om man vill läsa mer om något". 

Tabell 6. Elementtypemas frekvens: egosidoma 

Element Antal Per sida 
Skriflblock 10 2 
Skriftrader 10 2 
Abstrakta visualiseringar 4 0,8 
Skrifllistor 4 0,8 
Avbildningar 3 0,6 
Fotografier 1 0,2 
Skriftbilder 1 0,2 
Totalt 43 ^ 

På analysmaterialets egosidor är de enstaka skriftradema och skriftblock
en lika vanliga och dominerar tillsammans stort. Siffrorna i tabell 6 ger 
dock en något missvisande bild av hur de olika sidorna ser ut. Nio av de 
tio skriftblocken återfinns nämligen relativt jämnt fördelade på endast två 
av sidorna. På de övriga tre sidorna uttrycks sidans huvudsakliga innehåll 
- uppgifter om den egna personen - i form av en skriftlista, ett element 
som ligger på delad andraplats vad gäller frekvens. Det är dock egentligen 
något vanligare att presentera egosidans innehåll i en skriftlista än i ett 
eller flera skriftblock. Att skriftblock och listor tar så stor plats på sidorna 
återspeglar informantemas beskrivningar av att det finns två sätt att fram
ställa sidans huvudsakliga innehåll: i punkter eller i löpande skrift. 

Fotografier förekommer bara på en av egosidoma och avbildningama 
är få. De abstrakta visualiseringar som finns inskränker sig till avgränsade 
linjer (tre fall) och pilar som markerar länk tillbaka till indexsidan (se fi
gur 14 nedan). Över huvud taget är antalet olika element påfallande litet 
på egosidoma. De är helt koncentrerade kring de (skrift-)element som bär 



upp informationen om den egna personen, vare sig detta sker i "neutral" 
listform eller mer personlig "berättande" text (jfr Karlsson 2000). 

ii ^InstämMessage 3 W^Kai fl Cätereiai i9) Rad» 0 People 01 YelowPages 9 Doswilosd § Cuslomae... 

Jaguar född 1967 i Köping Surahammar sedai|4g||^ageii jag kom hem ftän^ß^Bor tillsammans 

Mina intressen ar data. musik, lasa och att vistas i naturen Jag lyssnar nastan alltid på musik och def jag helst ly$ 
gamla tor^årsidolernå Gyllene tider, Magnum Bbnum och när andan fallBr på så går E-Type för fujlt här hemma 

I mrnnirtgdom så idrottade jag bl g spelade jag handboll och handikappidrottade\ var min stora idrott o 

tvungen att sluta for Studierna tog för mycket tid Jag tycker om att vistas i naturen även om det kanske mte blir så 

Det var väl jag i ett nötskal det.:.;:.x.,.;., · f : 

Figur 14. Abstrakt visualisering på egosida (inringad) 

5.2.2.4 Länksidorna 

När det gäller informantexperimentets egosidor kan begreppsparen delas 
in i två huvudgrupper, vilket framgår av tabell 7. En grupp fokuserar si
dans stil och skiljer mellan personliga, originella sidor å ena sidan och 
opersonliga, standardartade å den andra. Hit hör begreppsparen "person-
lig-opersonlig", "personlig-'standard-mall-l-A"' samt möjligen "farlig-
snäll". (Eftersom informantema arbetat med olika sidor går det inte att 
fastställa om de bedömer sidorna på samma sätt.) Informantema är här 
överens om att en personlig länksida är att föredra framfor en opersonlig 
och standardiserad. Betraktar man de sidor som beskrivits visar det sig att 
de "personliga" sidorna så gott som alltid innehåller länkar till vänners 
hemsidor^^ medan de "opersonliga" bara innehåller länkar till foretag el
ler organisationer. Att innehavaren skrivit en personlig rad om företagen 

Dessa räknas dock inte som vännersidor eftersom de även innehåller andra länkar 
och dessutom är allmänt rubricerade. 



spelar uppenbarligen mindre roll. Det verkar alltså vara själva länkamas, 
eller till och med länkandets, art som avgör en länksidas grad av person
lighet. 

Tabell 7. Informantemas begreppspar: länksida 

Den andra gmppen av beskrivningar betonar användarvänlighet och skil
jer mellan lättanvända och svåranvända sidor. Hit hör formuleringar som 
"välorganiserad-inte välorganiserad", "länkar med iimehållsbeskrivning-
ar-länkar utan innehållsbeskrivningar" samt "städad-stökig". En av in-
formantema reagerade vid avgränsningsexperhnentet på att en viss länk
sida saknade den typ av organisation han förväntar sig av en länksida: 

(...) det syns tydligt att det är en "första-sida"^^, den har absolut inget upplägg i 
form av samlade länkar, alla länkar ligger utspridda i texten på sidan (...) (In
formanten Erik) 

Vad innehavaren i det fallet hade gjort var att hon hade skrivit en sam
manhängande språklig text där hon presenterade länkarna. Vad som ser ut 
som en språkligt fungerande text är alltså inte med självklarhet en text 
som fungerar bra i alla sammanhang. En bra länksida förefaller till exem
pel inte nödvändigtvis utmärkas av språklig kohesion. 

På analysmaterialets länksidor är de abstrakta visualiseringama fler än 
hos tidigare behandlade sidkategorier (tabell 8). Här finns också avbild
ningar som uppträder som abstrakta textstmkturerande element (figur 15). 
Uppenbarligen finns det ett behov av att visuellt ordna och dela upp, och 
vanligen handlar det om att skilja mellan länkar av olika karaktär. 

" Informanten har här inte velat uppge vilken egenskap som är positiv och vilken som 
är negativ. 

Se not 57. 
"Första-sida" används här i betydelsen nybörjarsida, inte som en kategoribeteck

ning. 

+ 

"välorganiserad" 
"ljusblå-inte ljusblå" (svart)" 
"länkar med länkinnehålls-
beskrivningar" 
"personlig" 
"personlig" 
"farlig" 
"städad" 

"inte välorganiserad" 
"ljusblå-inte ljusblå" (svart)^^ 
"länkar utan länkinnehålls-
beskrivningar" 
"opersonlig" 
"'standard-mall-l-A'" 
"snäll" 
"stökig" 



Tabell 8, Elementtypemas frekvens: länksidorna 

Element Antal Per sida 
Skriflrader 15 3 
Avbildningar 9 1,8 
Skriftbilder 7 1,4 
Abstrakta visualiseringar 7 1,4 
Skriftlistor 7 1,4 
Skriftblock 4 0,4 
Fotografier 2 0,2 
Totalt 50 10 

På länksidorna återfinns även majoriteten av materialets reklambanners 
(se vidare avsnitt 7.3.4), en av de absolut vanligaste formerna av skriftbil
der. Att utforma en länk som en banner är som att släppa in en främmade 
"visuell röst" på sidan, eftersom bannem i allmänhet är utformad av nå
gon annan och placerad på den egna sidan i form av ett färdigt och lätt 
igenkännbart visuellt paket. Länksidans huvudftinktion torde vara att ma
nifestera den egna hemsidans plats och position på Internet bland många 
både professionella och kommersiella sidor, varför heterogenitet förefaller 
naturligt. 

jag har tagit med den här 
HotmailChecker 

: ' bocurfent:D(äie 

Figur 15. Avbildning på länksida 

Här verkar det dock finnas något av en konflikt mellan sidskaparens be
hov och besökarens önskemål. Medan sidskaparen vill placera in sig i ett 
seriöst och institutionellt sammanhang, möjligen genom att använda ban
ners men framförallt genom att länka till kända institutioner och företag, 
vill besökaren ha så kallade personliga länkar. Sidskaparen vill passa in 
och bli erkänd, medan besökaren blir uttråkad av alla standardlänkar och 
vill ha originalitet. Ändå kan man anta att tendensen att ha allmänna och 
välkända länkar på sin hemsida avtar ju mer erfaren och rutinerad en 
hemsideskapare blir, bland annat då han eller hon blir mer etablerad och 
dessutom själv lär sig uppskatta ett personligt urval på andras sidor. 



5.2.2.5 Vännersidoma 

Vännersidan pekades av några informanter ut som en egen kategori i ka-
tegoriseringsexperimentet, medan andra räknade samma sidor som länk
sidor. De sidor som valdes ut for jämforelseexperimentet har samtliga ru
briker eller hänvisningar som explicit anger att det handlar om vänner. 
Alla har dock inte länkar till dessa vänners eventuella hemsidor. Infor-
mantema formulerade för vännersidoma fyra begreppspar, vilka redovisas 
i tabell 9. 

Tabell 9. Begreppspar: vännersida 

Bland beskrivningarna återkommer begreppsparet "berättande-listupp-
ställd", men bara hos en informant. Här föredras "berättande" framför 
"listuppställd", vilket skiljer sig från omdömena om en bra länksida ovan. 
Detta skulle kunna stödja att en vännersida faktiskt är något annat än en 
länksida. Så här utvecklar den aktuella informanten sitt omdöme: 

[U]tan att fa veta något lite om vem som döljer sig bakom länken klickar jag inte 
vidare, och det är väl ändå det som är poängen med att öht [överhuvudtaget] 
länka. (Informanten Kristin) 

Fler informanter menar på liknande sätt att en bra vännersida ska vara rik 
på infomiation. "Säger allt, informationsrikt med både bild och texter" 
bedöms som positivt och ställs mot "intetsägande, informationsfattig utan 
bilder och texter". På samma sätt värderas "information" högre än "ingen 
information". Både för bekanta och för utomstående besökare torde en 
vännersida ha större värde om man förutom vännens namn också får någ
ra personliga formuleringar om honom eller henne. Det är helt enkelt in
nehavarens relation till vännerna som manifesteras genom vännersidan, 
inte vännens identitet i sig. Ingen av informantema bryr sig dock om att 
länkar till vännemas hemsidor bara finns från en del av sidoma. Själva 
länkningen verkar alltså mindre central här än på en länksida. 

De olika visuella elementens frekvens på analysmaterialets vännersidor 
redovisas i tabell 10 nedan. 

+ 

"bra design"'' 
"berättande" 

"usel design"'^ 
"listuppställd" 
"intetsägande, informationsfattig 
utan bilder och texter" 
"ingen information" 

"säger allt, informationsrikt 
med både bild och texter" 
"information" 

^ Informanten har här inte med + och - velat ange vilken egenskap som är positiv och 
vilken som är negativ. Värderingen torde dock framgå ändå. 

Se not 60. 



Tabell 10. Elementtypemas frekvens: vännersidoma 

Element Antal Per sida 
Skriftblock 46 9,2 
Avbildningar 42 8,4 
Skriftrader 40 8 
Abstrakta visualiseringar 23 4,6 
Skriftbilder 16 3,2 
Fotografier 16 3,2 
Skriftlistor 5 1 
Totalt 188 37,6 

Vanligast är skriftblock och avbildningar, medan skriftrader kommer på 
tredje plats. Just dessa element uppträder på vännersidoma vanligen i 
grupperingar, där avbildningama ibland ersätts av fotografier. Varje sådan 
gruppering representerar då en vän; fotografiet är en porträttbild och av-
bildningen är en symbol for vännen medan skriften namnger och kom
menterar.^^ Själva länkfunktionen, om den alls finns, kan vara kopplad 
antingen till hela denna helhet, till endast vännens namn eller till någon av 
bilderna. Här finns också en speciell sorts metakommentarer (i form av en 
skriftrad eller ett tvåradigt skriftblock), som antingen berättar hur vänner-
sidan ska användas eller upplyser om hur man gör för att själv komma 
med i forteckningen över vänner. 

Såväl informantemas beskrivande och värderande begrepp som över
sikten över elementen på undersökningssidoma understryker att mening 
och innehåll på vännersidan skapas multimodalt, det vill säga genom en 
samverkan mellan avbildningar eller fotografier och skrift. Finns bara det 
ena är sidan sämre och riskerar till och med att inte räknas som en riktig 
vännersida. 

5.2.2.6 Fotosidoma 

Tabell 11 nedan visar informantemas beskrivande begreppspar för kate
gorin fotosida. Liksom när det gällde vännersidan värdesätter informan-
tema här explicithet och informationsrikedom. "Text till" är bättre än 
"utan sammanhang och förklaring" enligt informanten bakom det andra 
begreppsparet i tabellen. Ytterligare en värdesätter "förklaring till vil
ka/vad som är på bildema". Sidans innehållsliga organisation fokuseras 
också av begreppsparet "genomtänkt-slumpmässig" samt av den infor
mant som inom parentes konstaterar att två av hennes undersökningssidor 
innehåller "sammanhängande" bilder medan den tredje har "kort utan 
sammanhang". Tittar man närmare på de beskrivna sidoma visar sig 
sammanhanget delvis vara skapat av de bildtexter innehavama skrivit i 

Denna typ av gruppering analyseras närmare i avsnitt 8.2. 



anslutning till respektive bild. Begreppsparet "sakligt-personligt" syftar 
däremot på bildemas innehåll enligt informantens förtydligande, inte på 
bildtexterna. 

Tabell 11. Informantemas begreppspar: fotosida 

+ 

"genomtänkt" 
"ett privat fotoalbum (sammanliängande, 
privata bilder med text till)" 
"lagoma" 
"sakligt" 
"har förklaring till vilka/vad som är på 
bilderna" 
"möjligliet att se bilderna i större format" 

"bilder + text" 

"slumpmässig" 
"några lösa bilder (kort utan samman
hang och förklaring)" 
"för stora" 
"personligt" 
"har inte förklaring till vad som är på 
bilderna" 
"endast en storlek tillgänglig på 
bilderna" 
"bilder" 

Två informanter tar fasta på mer tekniska aspekter genom att formulera 
begreppsparen "lagoma-för stora" respektive "möjlighet att se bildema i 
större format-endast en storlek tillgänglig på bildema". 

På fotosidoma förekommer föga förvånande jämförelsevis många foto
grafier, även om det i genomsnitt inte blir fler än ett par per sida. Samtliga 
dessa avbildar människor och flera av dem är porträtt. Lika många som 
fotografiema är skriftradema, även om fotografiema vanligtvis tar upp en 
större del av sidans yta. Allra vanligast är att fotografiema och skriftra
dema förekommer tillsammans, ibland som tydligt avgränsade visuella 
gmpperingar, andra gånger med mer avstånd mellan. 

Tabell 12. Elementtypemas frekvens: fotosidoma 

Element Antal Per sida 
Fotografier 10 2 
Skriftrader 10 2 
Skriftblock 7 1,4 
Skrifllistor 4 0,8 
Avbildningar 3 0,6 
Skriftbilder 1 0,2 
Abstrakta visualiseringar 1 0^ 

Totalt 29 ^ 

Foton och skriftrader eller kortare skriftblock dominerar som visuella 
element på fotosidoma, vilket framgår av tabell 12. I övrigt förekommer 
några skriftlistor (samtliga är menyer, alla utom en placerade i ram i ena 



kanten), ett fatal avbildningar som främst strukturerar sidans övriga inne
håll samt en besöksräknare och en enstaka horisontell linje. 

Det som skiljer fotosidan från vännersidan, förutom att fotografierna är 
vanligare än avbildningama, är framförallt de visuella grupperingamas 
funktion och inre struktur. I båda fallen står skriften for kommentaren, 
men medan utgångspunkten på fotosidan är fotografiet är det på vännersi
dan innehavarens relation med respektive vän som kommenteras. Infor-
mantema föredrar dock även här mycket infomiation och "text". 

5.2.2.7 Dagbokssidoma 

Kategorin dagbok fick, som framgår av tabell 13, nio begreppspar av in-
formantema. En bra dagboksuppdatering ska enligt deras omdömen vara 
personlig och gärna innehålla vägar till tidigare uppdateringar. En infor
mant pekar på det kanske självklara, nämligen att en dagboksanteckning 
ska vara aktuell. Begreppsparet "uppdaterad-ouppdaterad" är egentligen 
det första i undersökningen som tar fasta på mediets föränderlighet och 
tillvaratagandet av detta. En dagboksuppdatering beskrivs alltså dels i 
termer av personlig närvaro, dels utifrån ett praktiskt och tekniskt använ
darperspektiv. 

Tabell 13, Informantemas begreppspar: dagbokssidoma 

"har 'glimten'" 

"utförlig" 
"dagbok ('riktig' dagbok, personlig)" 
"uppdaterad" 
"lätt" 
"en dag kommer upp" 
"möjlighet finns att läsa tidigare dagar" 
"designad, texten är instängd i en 
smalare spalt"^^ 

"har inte 'glimten'" 
"kille"'' 
"förenklad" 
"loggbok (korta anteckningar)" 
"ouppdaterad" 
_65 

"flera dagar kommer upp samtidigt" 
"saknar möjlighet att läsa tidigare dagar"'' 
"text som är utbredd över nästan hela 
skärmen"'^ 

Informanten har här inte velat ange vilken egenskap som är positiv och vilken som 
är negativ. 
''Se not 63. 

Informanten har inte kunnat hitta sidan som skulle karakteriseras och gick sedan ej 
att nå för att byta ut triaden. 

Tillägg: "sidan är dock på väg att läggas ner". 
Formuleringen är hämtad från informantens förklaring, eftersom det ursprungliga 

begreppsparet "likare-mer olik" knappast kunde användas. 
Se not 67. 



Andra beskrivande begrepp rör mängden skrift på sidan. Korta anteck
ningar anses av en informant inte vara en "riktig dagbok". En annan for
mulerar begreppsparet "utforlig-fi)renklad" och menar att en utförlig dag
bok är att föredra. En dagbokssida bör allstå ha mycket skrift, men det 
behöver inte innebära att denna ska täcka hela sidan. En informant värde
rar "text instängd i en smalare spalt" högre än "text som är utbredd över 
hela sidan". Intressant att notera är att begrepp som beskriver skriftens 
orientering i sidled (bredd, utbredning och liknande) verkar övervägande 
syfta på det visuella, medan beskrivningar i längdled (kort eller lång) mer 
tar hänsyn till vad skriften förmedlar, dess innehåll och mening. 

På analysmaterialets dagbokssidor dominerar skriftblocken kvantitativt 
över de enstaka skriftradema. De olika visuella elementens frekvens re
dovisas i tabell 14. På två av de tre analyssidoma är skriftblocken till
sammans med ett mindre antal skriftrader och horisontella linjer de enda 
visuella elementen över huvud taget utöver bakgrunderna. Den tredje av 
sidorna innehåller flera olika element, men även här har skriftblocken en 
framskjuten roll. 

Tabell 14. Elementtypemas frekvens: dagbokssidoma 

Element Antal Per sida 

Skriftblock 25 8,3 
Skriftrader 12 4 
Abstrakta visualiseringar 5 1,7 
Skriftbilder 5 1,7 
Skriftlistor 1 0,3 
Avbildningar 0 0 
Fotografier 0 0 
Totalt 48 16 

De många skriftblocken gör att sidorna ger ett massivt och homogent in
tryck, vilket på två av sidorna också manifesteras genom en rullist till hö
ger. Hela uppdateringen far alltså inte plats på en skärmbild. Massiviteten 
understryks av att skriften i dagboksuppdateringama är utformad i liten 
grad och på två av de tre sidorna i svart på vit eller ljus botten, vilket är 
den tryckta skriftens prototypiska skepnad. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dagbokssidan är den första 
sidkategorin där skriften tas fÖr given av informantema. Flera av de be
skrivande begreppen avser innehållet i det skrivna medan de begrepp som 
formulerats fÖr de tidigare sidkategoriema nästan uteslutande behandlat 
skrift som en icke-språklig visuell komponent. Detta är väl förenligt med 
att skriftelementen också dominerar kvantitativt på analysmaterialets dag
bokssidor. 



5.2.2.8 Innehållssida 

Innehållssidan är som tidigare påpekats en heterogen kategori. Informant-
experimentets innehållssidor behandlade så olika ämnen som en inneha
vares husdjur, favoritmusik, sport och en innehavares universitetsstudier. 
Bland de beskrivande begreppen (se tabell 15) återkommer åtskillnaden 
mellan löpande skrift och skrift i punkt- eller tabellform. 

Tabell 15. Informantemas begreppspar: innehållssida 

+ -

"layoutmässigt bra" "layoutmässigt dåUg" 
"rullande upplägg, "platt fyrkantigt upplägg, 
humoristiskt innehåll" tråkigt innehåll" 
"personlig" "tabellig" 
"levande" "död" 
"rolig" "inte rolig" 
"texten står i tabeller" "texten står i löpande text" 
"texten står i löpande text' ' "texten står i tabeller" 

De flesta informanter föredrar här vad de kallar "löpande text". Intres
santa är begreppsparen "rullande upplägg, humoristiskt innehåll-platt 
fyrkantigt upplägg, tråkigt innehåll" samt "personhg-tabellig" som båda 
åskådliggör den nära kopplingen mellan struktur och innehåll. Att en in
nehållssida hellre ska vara personlig och rolig än det omvända är man 
överens om. En informant modifierar dock bilden genom att peka på for-
och nackdelar med respektive struktureringsprincip. Han skapar ett nytt 
begreppspar genom att helt enkelt vända på ett tidigare formulerat och 
skifta värdeomdömena. Han menar att tabeller gör det "mer lättöverskåd-
ligt", vilket är bra, samtidigt som det blir något av ett "fakta-staplande", 
vilket är dåligt. Löpande text kan å andra sidan göra det "svårt att hitta" 
samtidigt som det ger "lite mer intressant läsning" (informanten Anders). 

Innehållssidoma i analysmaterialet handlar i tur och ordning om hajar, 
livets stora gåtor, ryggmärgsbråck, djurskämt och föreningen "Straight 
Hedge". Att beskrivningarna liksom värderingarna ändå var relativt sam
stämmiga, trots att de olika sidorna handlade om så pass olika saker, tyder 
på att innehållssidan faktiskt kan uppfattas som en relevant kategori och 
inte bara en restgrupp.^^ Ofta spelar dessa sidor också samma roll på en 
personlig hemsida; de utvecklar indirekt personbeskrivningen och profile
rar därmed innehavaren. 

Variationen mellan olika element är generellt sett stor och fördelningen 
framgår av tabell 16 nedan. Här förekommer även andra abstrakta visuali-

Det är förstås också rimligt att tolka informantemas omdömen som så pass generella 
att de kan antas gälla för hemsidan som helhet och nästan vilken enskild sida som 
helst. 



seringar än den annars så dominerande horisontella linjen. Exempelvis 
finner vi tre asterisker som markerar gränser mellan olika textavsnitt, en 
liten fyrkant med två pilar som länk tillbaka till indexsidan samt en lik
nande ruta med en handikappsymbol på en av sidorna. Här finns logoty
per och visuella grupperingar av fotografier, abstrakta visualiseringar och 
skrift. Därtill finns skriftrader, skriftlistor och skriftblock. 

Tabell 16. Elementtypemas fi-ekvens: innehållssidoma 

Element Antal Per sida 

Skriftblock 81 16,2 
Skriftrader 22 4,4 
Abstrakta visualiseringar 17 3,4 
Skriftlistor 10 2 
Fotografier 7 1,4 
Skriftbilder 7 1,4 
Avbildningar 6 1,2 
Totalt 150 30 

De två mest bildrika sidorna använder foton och avbildningar på ett sätt 
som närmast liknar ett professionellt bruk. En sida om hajar (som be
handlas närmare i avsnitt 8.4) har tack vare bilderna vissa drag av popu
lärvetenskapligt magasin eller illustrerad bok. På en sida om den påhittade 
aktionsgruppen "Straight Hedge" (se figur 37, s. 145) används fotografi
erna som medel för genrepastisch med nyhetsartikeln som förebild. Foto
grafierna är svartvita, lätt suddiga och visar maskerade personer som utför 
olika typer av attentat. 

Innehållssidoma är alltså innehållsligt heterogena, vilket återspeglas i 
mångfalden olika visuella element och relativt stora oHkheter vad gäller 
visuell stmktur i stort. Ändå förefaller de funktionsmässigt homogena, 
vilket också syns i infomiantemas relativt enhetliga värderingar av egen
skaper. En bra innehållssida ska ha ett "humoristiskt innehåll", vara 
"personlig" , "levande" och "rolig" snarare än infomiativ och faktaspäck
ad. En innehållssidas främsta funktion är att understödja hemsidans hu
vudsyfte att presentera innehavaren för besökaren och på ett personligt 
sätt ge en inblick i hans eller hennes intressen. Även om innehållssidoma 
kan vara stmkturellt och innehållsmässigt olika gör deras gemensamma 
syfte samt det faktum att de är inordnade i hemsidan att de kan förstås 
som en egen kategori.^® 

Sedda ur ett annat perspektiv, utan hemsidan som övergripande format, kan dock 
innehållssidoma ofta uppfattas som texter med andra funktioner. 



5.3 Hemsidan som foimat 

Att den viktigaste materiella enheten inom en hemsida är sidan har redan 
framgått ovan. Eftersom en normal hemsida består av ett flertal sidor som 
kan föras till olika kategorier är den snarast att betrakta som ett förpack-
ningsformaf^ vars olika delar främst hålls samman med hjälp av hemsi
dans formgivning. Dessutom räknas delarna ofta upp i den innehållsför
teckning som i allmänhet finns på indexsidan. En hemsidas olika sidor 
kan därför rent tekniskt ligga på olika servrar men ändå räknas som delar 
av samma helhet. De flesta sidkategorier är helt beroende av att ingå i en 
hemsida för att kunna ftingera och få en mening. Andra, exempelvis dag
boken och vissa innehållssidor, är dock mer självständiga än andra och 
skulle i princip kunna förekomma utan hemsidans övriga delar som in-
tertextuell kontext. 

Inom ramen för formatet kan sidorna vara länkade till varandra på olika 
sätt, exempelvis som i figur 16 nedan. Hemsidans förstasida, indexsidan, 
har i figuren placerats på översta nivån i en strukturell hierarki^\ eftersom 
det så gott som alltid är där besökaren startar. Från indexsidan leder så 
länkar till hemsidans övriga delar. Både egosidan och dagboken har i sin 
tur egna undersidor dit man kommer just via dessa två sidor och inte via 
indexsidan. (Sidor som i figuren märkts med * hör till kategorin inne
hållssidor. Den sida som märkta ** räknas till övriga sidor, se vidare ned
an.) 

iiidex 

ego- ''jag själv'' månadens dagbok :>'kilda- gii^t- iraker kvar till kontakt länkar bak
sida (foto) liedersläidc y^fe^j^bidan* bok på G* år 2000''' sidan 

lägen- forlov- låt- bild maj jiim juli angiisti september 
het* nnig'·" text* 

Figur 16. Schematisk bild av Anders hemsidas struktur 

Att sidor som ännu inte har något innehåll ofta ändå läggs ut och förses 
med märkningar som "under construction" visar vikten av att markera 
formatets struktur. Man skulle kunna säga att en viss struktur med vissa 
ingående sidkategorier är nödvändig för att formatet ska kännas igen som 

Se Karlsson (2000:24-25) och Karlsson & Ledin (2000:22-23), där begreppet dis
kuteras. 

Hierarkin måste beskrivas som förhållandevis platt, särskilt jämfört med gängse 
modeller for hierarkisk hypertextstruktur. 



en hemsida, vilket i sin tur är avgörande för att en egosida ska räknas som 
just en sådan etc. 

Hur det insamlade materialet ser ut med avseende på mängden sidor i 
olika kategorier framgår av tabell 17." Jag har här försökt tillämpa inför-
mantemas sorteringsprinciper så långt som möjligt. Som länksidor räknas 
alla sidor som på något sätt benämns med ordet "länk" samt sidor som 
trots att de har en arman benämning endast innehåller länkar.'"^ Som vän-
nersidor har jag räknat sådana sidor som av innehavarna betecknats som 
sidor som presenterar hans eller hennes vänner.^^ Som fotosidor kategori
serar jag sidor med privata bilder, egna eller andras. En sida med bilder 
från TV-serien Arkiv X räknas alltså inte hit utan till kategorin iimehålls-
sida. 

Tabell 17, Sammanlagt antal sidor i olika kategorier 

Sidkategori AntaP^ 
Försidor 10 
Indexsidor 19 
Egosidor 22 
Länksidor 41 
Vännersidor 12 
Fotosidor 42 
Dagbokssidor 18 
Gästböcker" 18 
Innehållssidor 291 
Övriga sidor 9 
Ensidiga hemsidor 2 
Kombinerade index- och egosidor 2 
Kombinerade index- och länksidor 1 

De relativt få sidor som inte passar in i någon av kategorierna kallar jag 
övriga sidor. Här finns sidor som endast innehåller information om e-
postadresser och liknande, sidor där hemsidans struktur och tillkomst 
kommenteras och där de senaste uppdateringarna bokförs samt slutligen 

" Då har två helt engelskspråkiga hemsidor tagits bort medan fyra delvis engelsksprå
kiga hemsidor finns kvar. 

Av de sammanlagt 27 länksidoma är 13 av den senare typen. 
Av de 12 hemsidor som har vännersidor har 10 även regelrätta länksidor. 
I det sammanräknade antalet ingår för några kategorier sidor på engelska. Av 291 

innehållssidor är 134 på engelska, av 41 länksidor 11. Därutöver är fyra indexsidor, tre 
egosidor och en vardera av kategorierna försida, vännersida och dagbokssida. 

Materialet innehåller sammanlagt 18 gästböcker. Räknat i sidor - något som inte är 
lika självklart när det gäller gästböcker - omfattar gästböckerna 35 sidor. 



vad man kunde kalla ett slags "hej då"-sidof^ Vidare har de hemsidor 
som endast består av en enda sida skilts ut som en särskild kategori efter
som dessa ensamma sidor ofta får fylla flera funktioner samtidigt. Även 
andra sidor med dubbla kategoritillhörigheter har skilts ut. Det rör sig om 
tre indexsidor som samtidigt fungerar som egosida (ett fall) eller länksi
dor (två fall). 

Som framgår av tabell 17 är kategorin innehållssida överlägset störst. 
Hela 291 sidor räknas hit, och det är också bland innehållssidoma som det 
stora antalet engelskspråkiga sidor återfinns (134, se även not 76). hine-
hållssidoma är också ganska ojämnt fördelade på de olika hemsidorna. De 
fem hemsidor som har det största antalet innehållssidor når tillsammans 
upp till hela 242, vilket är ungefär 83 % av det totala antalet innehållssi
dor. Det förekommer dock även i flera fall att enskilda hemsidor innehål
ler fler än en sida ur en och samma kategori. Exempelvis är de 41 länksi
dorna fördelade på endast 17 hemsidor. 

En översikt över hur de olika kategorierna av sidor fördelar sig på hem
sidorna ges i tabell 18.1 första kolumnen numreras hemsidoma löpande^^ 
Ett kryss i tabellen betyder att den aktuella sidkategorin finns represente
rad på sidan (oavsett antal). (Om de förekommande sidorna är helt på 
engelska har detta markerats med en punkt, ·.) I de fall sidkategorier re
presenteras av sidor med dubbel kategoritillhörighet markeras detta med 
ett kryss inom parentes. Exempelvis kan det handla om sidor som är hem
sidans enda och därmed flerflinktionella sida. Det förekommer även kom
binerade index- och egosidor samt ett par fall av kombinerade index- och 
länk- eller vännersidor. 

Av tabell 18 framgår även att samtliga 24 hemsidor har en indexsida. I 
den mån hemsidan har ytterligare minst en avdelning (i 22 av fallen) är 
denna med stor sannolikhet en länksida, en egosida eller en gästbok. Ett 
tiotal hemsidor innehåller samtliga dessa fyra kategorier. I översikten kan 
vi även se att de engelska sidorna i materialet främst återfmns på ett fåtal 
enskilda personers hemsidor. Noteras bör dock att de två hemsidor som 
var helt på engelska lyfts ut ur undersökningen (se not 73). 

Utifrån sammanställningen i tabell 18 har jag på s. 69 rangordnat kate
gorierna med avseende på hur många sidor de förekommer hos. (Det rör 
sig inte heller här om absoluta tal, eftersom det hos en hemsida i princip 
kan förekomma fler än en sida ur varje kategori.) 

Dessa sidor skulle mycket väl kunna ses som egna kategorier, men eftersom de sak
nades i kategoriseringsexperimentet avstår jag från det. 

Sidorna är numrerade i den ordning de presenteras i bilaga 1, Christofers och Mag
nus engelskspråkiga sidor undantagna. 



Tabell 18, De olika kategoriemas spridning över hemsidorna 
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1 χ X X X X χ X X 

2 X X X X X X X X 

3 X (X) X (X) X 

4 (X) 

5 X X X X X X 

6 • X· 

7 (X) 

8 X X X X X X 

9 X X X X x^° X X 

10 X X X X X 

11 X X X X X X 

12 X X X 

13 X X X 

14 • • X • • X 

15 X (X) X X X 

16 X X X X X X X 

17 • • • X X • 

18 X X 
f^81 

X X X X 

19 • • • • X X· 

20 X X X X X X 

21 X X X X X X X X X 

22 X X X X X X X X 

23 X (X) (X) X X X X X 

24 X X X X 

De mest spridda kategorierna 
1. Indexsida (finns hos alla 24, kombinerade och ensamma sidor 

inräknade) 
82 

2. Länksida (finns hos 18, möjligen 19 ) 
Egosida (finns hos 18) 
Gästbok (finns hos 18) 

5. Innehållssida (finns hos 15) 

Katarina kallar denna sida dagbok, men den liknar mer en loggbok över hennes ar
bete med sidan. 

En delsida med benämningen "Favoriter" är inte möjlig att få fram på grund av ett 
tekniskt fel. Ett rimligt antagande är dock att denna innehåller länkar. 

Se not 80. 



6. Vännersida (finns hos 12) 
7. Försida (finns hos 9) 

Fotosida (finns hos 9) 
9. Dagbok (finns hos 4) 

Övriga sidor (finns hos 9) 

I uppställningen framträder en annan bild än i tabell 17, s, 67. Utgår man 
från spridning snarare än antal blir indexsidan de vanligaste, tätt följd av 
länksidan, egosidan och gästboken. Ska man tala om någon kärna hos den 
personliga hemsidor torde just dessa kategorier höra dit. 

Tabell 19, Elementtypemas frekvens: totalt 

Element Antal Per sida 
Skriftblock 193 5,1 
Skriftrader 144 3,8 
Avbildningar 80 2,1 
Abstrakta visualiseringar 64 1,7 
Skriftbilder 56 1,5 
Fotografier 36 1 
Skriftlistor 36 1 

Totalt 606 16 

I tabell 19 sammanställs det totala antalet visuella element av olika typer 
på analysmaterialets sidor. Här är det tydligt att skriftblocken är flest. Inte 
långt därefter kommer skriftrader. Personliga hemsidor framstår i det här 
perspektivet som relativt skriftdominerade, och den skrift som förekom
mer förefaller dessutom främst vara löpande. Analysmaterialet (se bilaga 
8) sattes dock samman för att ge lika stort underlag för beskrivning av var 
och en av kategorierna och är alltså inte proportionerligt representativt for 
materialet. Det innehåller lika många sidor ur varje kategori (med undan
tag for dagbokssidoma) och inte fler av exempelvis innehållssidoma trots 
att de är så många i det insamlade i materialet. För att en övergripande 
bild av de visuella elementens utbredning på hemsidan som helhet ska 
kunna ges bör därför sammanställningen i tabell 19 problematiseras. På 
något sätt bör siffrorna for varje kategori relateras till proportionerna av 
olika kategorier i materialet. 

Räknar man bort de engelskspråkiga sidorna i materialet är innehållssi
doma fortfarande i särklass flest. Därefter kommer, som framgår av tabell 
20, i fallande ordning fotosidor, länksidor, egosidor, dagbokssidor, index
sidor, vännersidor och forsidor. 



Tabell 20. Antalet sidor i olika kategorier^^ 

Sidkategori Antal 
Innehållssidor 157 

42 
30 

18 
17 
15 
11 
9 

Fotosidor 
Länksidor 
Egosidor 

Dagbokssidor 
Indexsidor 
Vännersidor 
För sidor 

De vanligaste elementen på urvalets innehållssidor är, som framgick i av
snitt 5.2.2.8, tabell 16, skriftblocken, vilket innebär att dessa förmodligen 
är än fler i det totala materialet. Det relativt stora antalet fotosidor torde 
då på samma sätt bidra till att fotografier blir en relativt vanlig elementtyp 
och andelen vännersidor kan tänkas göra att en vanlig elementtyp på des
sa, exempelvis avbildningar (jfr avsnitt 5.2.2.5, tabell 10), är relativt van
lig totalt sett. Element som däremot förmodligen är färre totalt än i tabell 
19 ovan är skriftrader, abstrakta visualiseringar och skriftlistor. 

Ser man i stället till de oftast förekommande kategorierna, oavsett ab
solut antal, blir bilden ytterligare en annan. Här ligger som redan nämnts 
indexsidorna i topp följda av länksidor och egosidor (se uppställningen på 
s. 69) och den stora mängden skrifttyngda innehållssidor framstår trots 
allt inte som helt representativ fÖr materialet. I detta perspektiv blir det i 
stället indexsidorna, med sina kortare skriftrader blandade med lika 
många skriftblock, samt länksidorna, med sina många skriftrader och av
bildningar, som står fÖr det typiska®\ 

5.4 Sammanfattning 

Jag har gått igenom dels infonnantemas beskrivande begrepp i förhållan
de till de olika sidkategoriema, dels vilka visuella element undersök-
ningssidoma i de olika kategorierna består av, och vill nu påstå att var och 
en av sidkategoriema kan förknippas med vissa prototypiska drag. Infor-
mantema beskriver olika kategorier på olika sätt, vilket delvis torde bero 
på att sidor ur olika kategorier är olika strukturerade men också på att in-
formantema förväntar sig olika strukturer och föreställer sig olika funk
tioner när de möter sidor ur olika kategorier. 

" Engelskspråkiga sidor borträknade. 
Till hemsidans oftast representerade delar hör också gästböckema, som dock inte 

studerats i denna undersökning. 



Försidan innehåller typiskt få element som är centrerade kring mitten, 
men inte nödvändigtvis skrift. Det element som hamnar i omedelbart 
blickfång utgör länken vidare, det vill säga det viktigaste på försidan. In-
formantema tar fasta på en försidas tydlighet och funktionalitet. De vill 
också att den ska vara lockande. Det handlar alltså inte om någon infor-
mationstyngd sida utan om en sida man snabbt och enkelt - och gärna -
tar sig förbi. Indexsidan innehåller mer skrift, och central är här menyn 
med sina nominalfraser. Informantema värdesätter även här tydlighet men 
vill också att sidan ska innehålla "text". Egosidan innehåller ännu mer 
skrift, och här är skriftlistor vanliga. Informantema beskriver samstäm
migt sidtypen utifrån hur skriften på sidan är strukturerad spatialt: i list
form eller löpande. Båda sätten anses ha sina fördelar. Länksidan och 
vännersidan kan tyckas likartade, men analysmaterialets sidor ur de två 
kategorierna är uppbyggda på olika sätt. På länksidan dominerar skriftra-
dema. Därtill fmns avdelande abstrakta visualiseringar och avbildningar 
samt en och annan banner, hifonnantema vill ha organisation men värde
sätter även ett personligt urval. Vännersidan kännetecknas snarare av vi
suella grupperingar med skrift och fotografier eller avbildningar. Här är 
mängden skrift vanligen större, och infomiantema värdesätter också 
"berättande" och mycket information. Fotosidan liknar i flera avseenden 
vännersidan, med skillnaden att fotografierna är den självklara utgångs
punkten för den kommenterande skriften. Informantema menar att 
"förklaringar" är bra. Dagboken är den sidkategori som mest av alla do
mineras av skrift. Informantema beskriver här graden av personlighet (i 
det skrivna) samt om sidan är läsvänlig och aktuell eller ej. Innehållssidan 
är som tidigare nämnts mest heterogen, men även här förekommer mycket 
skrift. Informantema behandlar innehållssidan lite på samma sätt som 
egosidan och pekar på personlighetsgrad samt om sidan är uppbyggd med 
tabeller eller inte. Tabeller anses då vara opersonligt. 

Det verkar alltså finnas en tendens till gemensamma värderingar, även 
om dessa inte på något sätt är institutionaliserade. Starkast framträder 
dock de textnormer som kan karakteriseras som kvalifikationsnormer. In
formantema är framförallt överens om vad som gäller som en hemsidetext 
liksom om vad som gäller som en viss typ av hemsidetext. Det senare kan 
i viss mån hänföras till en gemensam uppfattning om hur de olika sidoma 
typiskt är uppbyggda, men förmodligen också till kunskap om en typisk 
personlig hemsidas övergripande struktur. 

Hemsidan är ett format som innefattar samt både definierar och definie
ras av ett antal sidkategorier. Helheten är dynamisk och föränderlig dels 
på gmnd av teknologin som enkelt tillåter att sidor av olika typer fogas till 
hemsidan, dels därför att formatet ännu är ungt och utan starka traditioner. 
Dock kan en käma urskiljas som är både kvantitativt^^ och funktionellt 

Med avseende på spridning, ej i absoluta tal. 



definierad. Kärnans kategorier är tätt kopplade till hemsidan som en spe
cifik produkt av en viss Intemetverksamhet (egosidan, länksidan och den 
besläktade vännersidan, gästboken och indexsidan som håller samman de 
övriga). Andra kategorier uppvisar släktskap med genrer från andra sam
manhang, vanligen manifesterade i andra medier (fotosidan eller fotoal
bumet, dagboken samt flertalet innehållssidor). Försidan är liksom index
sidan hårt knuten till hemsidan som format, men kan samtidigt liknas vid 
förstasidor eller vinjetter från andra medier. 

Infor nästa kapitel väcker detta frågor om vilka textnormer som gäller 
för hemsidan som helhet, vilket i sin tur hänger ihop med frågan om vilka 
funktioner hemsidan som sådan har. Ytterligare en fråga att besvara är 
vilken roll skriftelementen spelar för att fylla dessa funktioner. 



6 Användningen 

I detta kapitel behandlas användningen av hemsidor, främst utifrån be
greppen skrifthändelse och skriftpraktik. I samband med detta vidareut
vecklas även rekonstruktionen av hemsideanvändamas textnormer, sär
skilt de uppfattningar och föreställningar som rör skriften på sidorna. Ef
ter en kort redogörelse om vilka delundersökningar resultaten bygger på 
(avsnitt 6.1) följer i avsnitt 6.2 en utredning av händelserna och praktiker
na kring hemsidan. Därefter behandlas informantemas syn på skrift i av
snitt 6.3 och slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 6.4. 

6.1 Källor 

För att åstadkomma en översikt över de situationer som den personliga 
hemsidan används i har jag ur informantemas yttranden excerperat for
muleringar av vad informantema säger sig göra med sina hemsidor, det 
vill säga framförallt verbuttryck. De flesta av dessa kommer ifrån hemsi-
deinnehavamas och dagboksskribentemas svar på de generellt ställda frå
gorna (se bilagorna 3 och 4), men en del formuleringar är även hämtade 
från spontana uppföljningsintervjuer via e-post och ICQ. 

När det gäller informantemas syn på skrift bygger sammanställningar
na och resonemangen fömtom på intervjumaterialet även på det tidigare 
nämnda jämförelseexperimentet (se avsnitt 5.1.1, s. 40 ff.). 

6.2 Händelser och praktiker kring hemsidan 

Nyckelbegreppen i detta avsnitt är skrifthändelse och skriftpraktik som 
jag använder i enlighet med Heaths (1983) och Bartons (1994) definitio
ner (jfr avsnitt 3.2.1 s. 24). Detta innebär att vaije händelse som utspelar 
sig kring skrift räknas som skrifthändelse, medan begreppet skriftpraktik 
är en generalisering utifrån återkommande skrifthändelser. I Bartons & 
Hamiltons (1998) undersökning av lokalt skriftbmk i Lancaster är be
greppet skriftpraktik centralt. De formulerar det så att de genom att stude
ra skrifthändelser och texter vill lära sig om människors skriftpraktiker (s. 
8). Medan skrifthändelser och texter är iakttagbara är alltså skriftpraktiker 
mer abstrakta mönster för handling som även inbegriper kultur, attityder 
och värderingar. Ett exempel på skrifthändelse som vi finner hos Barton 
& Hamilton är "cooking a pie", en händelse som kan inordnas i överord
nade sociala praktiker som "providing food and caring for children" (s. 9-



11). Renodlade skriftpraktiker benämner de dock sällan explicit utan des
sa relateras snarare till "literacy", som bör förstås som ett begrepp på en 
högre abstraktionsnivå. Det talas till exempel om 'yï/m literacy^ och 
''computer literacy som "practices which involve different media or 
symbolic systems" och om "academic literacy" och "workplace literacy" 
som "sets of practices". Även Ivanic (1998) ser skriftkultur ("literacy") 
som en uppsättning skriftpraktiker. En skriftpraktik hon benämner är ex
empelvis "publishing in acadeiriic journals" (s. 66). 

När jag generaliserar utifrån de skrifthändelser jag kunnat observera 
väljer jag att i ett första steg lägga mig på en abstraktionsnivå som mot
svarar Bartons & Hamiltons generalisering från pajbaket ("cooking a 
pie") till hushållsarbetet ("providing food and caring for children"). Om 
det påhittade exemplet "skriva e-post till min kusin" ses som en skrift
händelse kan den alltså sägas ingå i en social praktik av typen hålla kon
takt med släkten. I vilken mån denna sociala praktik ska beskrivas som en 
skriftpraktik beror på skriftens roll inom denna, som i sin tur är kulturellt 
bestämd. Ivanic skriver: 

One aspect of a group's or a person's social practices is the role of literacy in 
them. For example, in British culture, many people consider that he appropriate 
response to another person's bereavement is to send a written card of condo
lence. A visit would be considered intrusive, unless you are a very intimate 
friend. But in Tanzanian culture, a written condolence would be disrespectful. 
(S. 65) 

I exemplet är alltså handlingen "skriva kondoleansbrev" det normala sät
tet att konkret delta i den sociala praktiken framföra sitt deltagande vid 
dödsfall ("respon[d] to another person's bereavement"). Det vore rentav 
möjligt att säga att denna är en skriftpraktik i Storbritannien. I Tanzania 
finns över huvud taget ingen skriftanvändning knuten till denna sociala 
praktik. 

Som underlag för mina tolkningar om vilka sociala praktiker och 
skriftpraktiker som är aktuella för hemsidan fungerar de excerperade ut
tryck som listas nedan^^ Dessa sorteras i ett första steg i fem tematiska 
grupper. Den första gruppen innehåller uttryck som främst kan knytas till 
teknisk eller estetisk prestation: 

- gå och fundera 

- komma på idéer 

Formuleringarna är informantemas egna eller endast lätt formmässigt modifierade 
for att fungera i uppräkningen. Till de aktiviteter som benämnts explicit av innehavar
na själva har jag fort ett litet antal som berörs indirekt. Exempelvis kan man utifrån 
utsagan att innehavaren genom gästboken får positiva konmientarer formulera "läsa 
den egna gästboken". Dessa infererade verksamheter markeras med *. Mina forkla
rande tillägg markeras med [hakparenteser]. 



- tänka sig in i vad besökarna vill ha 
- byta idéer med andra 
- se hur andra gör 
- fråga andra 
- göra en plan 
- leka och pröva själv 
- svara på andras frågor, ge tips 
- hänvisa till länk [om hemsidetillverkning] på egna sidan 
- få hjälp 
- kopiera och modifiera koder 
- bestämma bakgrundsfärg 
- bestämma form 
- bestämma innehåll 
- désigna 
- editera/skriva kod 
- göra bilder 
- sitta tillsammans [och arbeta med sidan] 
- skriva text 
- experimentera 

- be någon om åsikter 

- få/söka awarder 
- läsa den egna gästboken 
- skriva i gästboken 
- skicka e-post/ICQ 
- kommentera muntligt 

Bland formuleringarna kan man urskilja olika aspekter av det tekniska 
och estetiska presterandet. Man skulle kunna se det som att olika stadier i 
produktionsprocessen kommer till uttryck. Att "gå och fundera", "komma 
på idéer", "tänka sig in i vad besökarna vill ha", "byta idéer med andra", 
"se hur andra gör" och "göra en plan" har att göra med planerandet av 
hemsidan. Mer explicit inriktade på lärande (inklusive det att lära andra) 
är uttrycken "fråga andra", "leka och pröva själv", "kopiera och modifiera 
koder", "svara på andras frågor, ge tips", "hänvisa till länk [om hemside
tillverkning] på egna sidan", "få hjälp" samt även "se hur andra gör". Med 
formuleringarna "bestämma bakgrundsfärg", "bestämma form", "bestäm
ma innehåll", "désigna", "editera/skriva kod", "göra bilder", "sitta till
sammans [och arbeta med sidan]", "skriva text" och "experimentera" 
kommer vi in på själva produktionen. "Be någon om åsikter", "få/söka 
awarder"®^, "läsa den egna gästboken", "skriva i gästboken", "skicka e-

För mer om awarder se avsnitt 7.3.4 och Karlsson (1999:34-35). 



post/ICQ [till hemsideinnehavaren]" och "kommentera muntligt" handlar 
om att ge och få återkoppling. 

Hemsidan står i centrum och är föremål snarare än medel för de akti
viteter som omnämns ovan. Man kommunicerar med andra eller med sig 
själv om idéer, planer, konkret produktion, kvalitetsbedömning och nya 
kunskaper. De flesta formuleringarna innefattar ett producentperspektiv, 
men bland de formuleringar som gäller att ge eller få återkoppling samt 
att lära sig och andra finner vi i några fall ett besökarperspektiv. Uttrycket 
"se hur andra gör" visar dock hur sammanflätade produktion och kon
sumtion är i hemsidesammanhang. När man gör sin egen sida surfar man 
runt och besöker andras sidor för att få idéer och hjälp. 

Nästa grupp innehåller uttryck för administration av den egna sidan el
ler av besökandet av andras sidor: 

- vara med i webbringar 
- skriva sin adress i andras gästböcker 
- be andra skriva i den egna gästboken 
- skicka ut meddelanden om uppdatering 
- be om att bli länkad* 
- räkna besök 
- tipsa andra om en bra sida 
- anmäla en bra sida till tävlingar 
- dela ut awarder 
- ordna tävling 
- ordna omröstning 
- sälja skolarbeten 
- sätta upp ett chatt 
- ordna klotterplank* 

- hålla i dagbokscommunity* 

- ha flera områden 
- ha gömda områden 
- gå in och ändra 
- kolla igenom länkar 
- lägga in något nytt 
- ta bort 
- återkomma till en sida, se om den är uppdaterad 
- läsa vänners dagböcker 
- lägga bokmärken 

Här finns flera uttryck som beskriver en verksamhet som närmast kan lik
nas vid marknadsföring, det vill säga göra sin hemsida känd samt kon
trollera hur den tas emot som produkt. Hit räknar jag "vara med i webb-



ringar", "skriva sin adress i andras gästböcker", "be andra skriva i den 
egna gästboken", "skicka ut meddelanden om uppdatering", "be om att bli 
länkad*", "räkna besök", "tipsa andra om en bra sida" samt "anmäla en 
bra sida till tävlingar". Marknadsföring ligger relativt nära en mer allmän 
administration, som kan sägas komma till uttryck i formuleringarna 
"ordna tävling", "ordna omröstning", "sälja skolarbeten", "sätta upp ett 
chatt", "ordna klotterplank*", "hålla i dagbokscommunity*", "ha flera 
områden", "ha gömda områden". Här återfinns återigen "dela ut awarder" 
som även nämndes i den första gruppen. Att skapa en egen award att dela 
ut är förstås ett sätt att ge andra hemsideinnehavare återkoppling men 
också ett strategiskt drag för att göra den egna sidan mer känd och besökt. 
Dessa formuleringar rymmer ett starkt producentperspektiv. 

Till den närmast professionella producentrollen hör även periodisk ut
givning och upprätthållande av kontinuitet. Hit hör formuleringarna "gå 
in och ändra", "kolla igenom länkar", "lägga in något nytt" och "ta bort". 
Uttrycken "återkomma till en sida, se om den är uppdaterad", "läsa vän
ners dagböcker" samt "lägga bokmärken" syftar också på handlingar som 
både upprätthåller och förutsätter kontinuitet, om än i ett besökarperspek-
tiv. 

I samtliga dessa aktiviteter tas sidans existens och tekniska utförande 
mer för givna, och innehavaren (liksom besökaren) strävar efter att för
ädla och utveckla sitt hemsidebruk. Hemsideanvändaren intar rollen av 
administratör och besökaren skapar system för sin hemsideanvändning. 
Det rör sig här liksom i den förra gruppen om ett slags metakommunika
tion där hemsidan är föremål för diskursen snarare än medel. 

Så är dock inte fallet med den tredje gruppen omnämnda aktiviteter där 
hemsidan framförallt blir ett medel för litterär eller publicistisk verksam
het: 

- demonstrera en alternativ stil* 
- föra fram åsikter 
- slå ett slag för kulturen 
- få ut sitt arbete om något ämne [här hajar] 
- få ut bilder 
- skriva och lägga ut en ny dikt 
- skriva om något kul/tråkigt som hänt 
- få utlopp för kreativitet 
- skriva för att det är kul 

"Demonstrera en alternativ stil*", "föra fram åsikter" samt "slå ett slag för 
kulturen" kan beskrivas som att explicit ta ställning, medan övriga ut
tryck, "få ut sitt arbete om något ämne [här hajar]", "få ut bilder", "skriva 
och lägga ut en ny dikt", "skriva om något kul/tråkigt som hänt", "få ut



lopp for kreativitet" samt "skriva för att det är kul" handlar om ett mer 
allmänt uttrycksbehov. 

Här förefaller verksamheterna mindre beroende av hemsidan, eftersom 
det är möjligt att tycka, argumentera, formulera sig, publicera och visa 
upp även genom ett annat medium. Aktiviteterna framstår som mer all
männa och har kanske till och med sina rötter utanför Internet. 

Detta gäller även en del av de verksamheter som kan beskrivas som 
underhållande av sociala relationer: 

- berätta om sig själv 
- hänvisa till hemsidan för personlig info 
- berätta om sin familj 
- länka till vänner 
- skriva på engelska [för utländska vänner] 
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- visa sidan för familj och IRL-vänner 
- be att få bli länkad* 
- skriva i gästbok 

I de flesta av dessa är hemsidan det medel varigenom den sociala relatio
nen upprätthålls. I något enstaka fall, "visa upp sidan för familj och IRL-
vänner", är hemsidan snarare föremål. I flera av de övriga aktiviteterna 
spelar dock hemsidan även rollen som föremål i viss mån. I "be att fa bli 
länkad" och "skriva i gästbok" rör den sociala interaktionen den egna el
ler någon annans hemsida, samtidigt som den manifesterar sociala band. 

Slutligen återfinns en liten grupp uttryck som är mer övergripande for
mulerade och som rör hemsideanvändande i ett allmänt perspektiv: 

- surfa, droppa in 
- följa länkar 
- navigera 
- skratta, roa sig 
- söka information 

Det är i dessa formuleringar man finner det tydligaste besökarperspekti-
vet. När informantema uttalar sig som besökare betonas alltså inte på 
samma sätt det tekniska och estetiska utan i stället informationssökande 
och förströelse. Det verkar alltså som om innehavaren av en sida är mer 
upptagen av prestation och bedömning än den som besöker sidan.®^ 

IRL står för "In Real Life" och är en ofta förekommande förkortning när det finns 
behov av att skilja mellan företeelser på nätet och i det så kallade verkliga livet. 

Dock har informantema inga problem med att i ett pilotexperiment bedöma den tek
niska och estetiska kvaliteten på ett antal försökssidor. (Se vidare Karlsson 1999:30-
33.) 



Som framgår av formuleringarna ovan uttalar sig informantema om 
relativt specifika händelser. Detta gör de dock med några få undantag i 
generaliserande termer, vilket iimebär att de skriver "jag brukar", 
"ibland", "ofta" eller använder generisk presens av typen "när jag gör si
dan sitter jag...". Till viss del beror detta förmodligen på hur frågorna är 
ställda. Jag vill alltså generellt förstå yttrandena som händelser snarare än 
som praktiker. Om man i linje med de tematiska grupper som presenterats 
ovan generaliserar ett steg träder följande förslag till praktiker fram: 

Inspireras och planera 
Lära sig/lära ut 
Producera 
Bedöma/bli bedömd 
Göra reklam (och följa upp) 
Administrera och upprätthålla (som producent och konsument) 
Ändra och förnya 
Ta ställning 
Publicera sig (som skribent) 
Umgås med vänner 
Manifestera vänskap 
Surfa 

Gränserna mellan de föreslagna praktikerna är inte tydliga och indebimg-
en på intet sätt självklar. Generaliserar man ytterligare ett steg kan göra 
reklam och administrera och upprätthålla sägas ligga nära varandra lik
som vissa aspekter av ändra och förnya. Alla dessa kan knytas till en 
verksamhet där hemsideinnehavaren intar rollen som medieproducent. Att 
umgås med vänner och att manifestera vänskap är två aspekter av det att 
leva delar av sitt sociala liv på hitemet. I det förra fallet är målet själva 
umgänget medan det i det senare fallet mer handlar om att indirekt pre
sentera sig själv genom att manifestera sina sociala relationer för en tredje 
part. Att ta ställning och att publicera sig handlar om att profilera sig 
själv som skribent eller opinionsbildare, medan de övriga föreslagna 
praktikerna mer konkret rör produktionen av hemsidan och det att visa 
upp (eller bedöma) produkten som teknisk och estetisk prestation. Surfa 
får ses som en mer allmänt formulerad praktik som dock möjligen kopp
las till den besökarroll som hör ihop med hemsidan som tillhandahållen 
medieprodukt. 

Det är inte givet om de föreslagna praktikerna ska beskrivas som i för
sta hand sociala praktiker eller skriftpraktiker. Visserligen kan begreppet 
skriftpraktik ha en mycket vid innebörd som hos Barton & Hamilton 
(1998), Heath (1983) och Ivanic (1998), nämligen att om skrift förekom
mer på något sätt om än i en perifer funktion räknas praktiken som en 
skriftpraktik. För mitt syfte är det dock intressant att utreda i vilken ut



sträckning praktikerna kring hemsidan är skriftpraktiker, det vill säga vil
ken roll skriften spelar för dem. Med utgångspunkt i informantemas ytt
randen samt den kontext kring dessa som går att utläsa ur materialet för
söker jag mig här på en bedömning av i hur hög grad varje praktik bärs 
upp av skriften. 

I uppställningen nedan används i den högra kolumnen versaler för att 
ange att skriften bedöms ha en doiTiinerande roll inom praktiken, gemener 
för att markera att skriften samsas med andra uttrycksmedel och gemener 
inom parentes för att markera att skriften bedöms ha en underordnad roll. 

Inspireras och planera 
- gå och ftindera (skrift) 

- komma på idéer (skrift) 
- byta idéer med andra SKRIFT 
- se hur andra gör skrift 
- göra en plan skrift 

Lära sig/lära ut 
- få hjälp 
- fråga andra 
- leka och pröva själv 
- kopiera och modifiera koder 
- svara på andras frågor, ge tips 
- hänvisa till länk på egna sidan 
- se hur andra gör 

SKRIFT' 

SKRIFT 
skrift 
SKRIFT 
SKRIFT 
SKRIFT 
skrift 

Producera 
- bestämma bakgrundsfärg 
- bestämma form 
- bestämma innehåll 
- désigna 
- editera/skriva kod 
- göra bilder 
- sitta tillsammans 
- skriva text 
- experimentera 

(skrift) 
(skrift) 
(skrift) 
(skrift) 
SKRIFT 
(skrift) 
(skrift) 
SKRIFT 
skrift 

Bedöma/bli bedömd 
- be någon om åsikter SKRIFT 

Här handlar det framförallt om kommunikation via e-post. Uttrycket "sitta tillsam
mans" längre ner antyder dock att en del hjälp förmodligen framförs muntligt. 



- få/söka awarder SKRIFT 
- läsa den egna gästboken SKRIFT 
- skriva i gästboken SKRIFT 
- skicka e-post/ICQ SKRIFT 
- kommentera muntligt -

Göra reklam (och följa upp) 
- vara med i webbringar SKRIFT 
- skriva sin adress i andras gästböcker SKRIFT 
- be andra skriva i den egna gästboken SKRIFT 
- skicka ut meddelanden om uppdatering SKRIFT 
- be om att bli länkad* SKRIFT 
- räkna besök SKRIFT 
- tänka sig in i vad besökarna vill ha (skrift) 
- tipsa andra om en bra sida SKRIFT 
- anmäla en bra sida till tävlingar SKRIFT 

Administrera och upprätthålla (som producent 
och konsument) 
- dela ut awarder skrift 
- ordna tävling skrift 
- ordna omröstning skrift 
- sälja skolarbeten SKRIFT 
- sätta upp ett chatt SKRIFT 
- ordna klotterplank* SKRIFT 
- hålla i dagbokscommunity* skrift 
- ha flera områden skrift 

- ha gömda områden skrift 

Ändra och förnya 
- gå in och ändra skrift 
- kolla igenom länkar skrift 
- lägga in något nytt skrift 
- ta bort skrift 
- återkomma till en sida, se om den är uppdaterad skrift 
- läsa vänners dagböcker SKRIFT 
- lägga bokmärken SKRIFT 

Ta ställning 
- demonstrera en alternativ stil* 
- fora fram åsikter 

skrift 
skrift 



- slå ett slag för kulturen skrift 

Publicera sig 
- få ut sitt arbete om något ämne (hajar) skrift 
- få ut bilder (skrift) 

- skriva och lägga ut en ny dikt SKRIFT 
- skriva om något kul/tråkigt som hänt SKRIFT 
- få utlopp för kreativitet skrift 
- skriva för att det är kul SKRIFT 

Umgås med vänner 
- berätta om sig själv SKRIFT 
- hänvisa till hemsidan för personlig info SKRIFT 
- berätta om sin familj SKRIFT 
- skriva på engelska (för utländska vänner) SKRIFT 
- visa sidan för familj och IRL-vänner (skrift) 
- skriva i gästbok SKRIFT 

Manifestera vänskap 
- länka till vänner skrift 
- be att få bli länkad SKRIFT 

Surfa 
- surfa, droppa in skrift 
- följa länkar skrift 
- navigera skrift 
- skratta, roa sig skrift 
- söka information skrift 

De flesta av de uttryck som markerats med "(skrift)", inom parentes, är 
sådana där informantema antingen tänker på och funderar över sin hemsi
da eller samtalar muntligt om den med någon. Den allra största delen av 
kommunikationen om hemsidan, det vill säga de aktiviteter som har hem
sidan som mål, sker dock skriftligen. När informantema ber sina nätvän
ner om kommentarer, råd, tips eller ett gästboksmeddelande sker detta i 
allmänhet via e-post, ICQ, i chatt eller i vännens gästbok. Även de mer 
direkt produktionsrelaterade verksamheterna är i hög utsträckning skrift-
burna - särskilt i de fall innehavaren även skriver koden själv. (Där kan 
man tala om att hela hemsidan, även de rent visuella form- och fargmäs-
siga aspektema, är en produkt av skrift.) 

I de yttranden som märkts med "SKRIFT", i versaler, förekommer ver
bet skriva en handfull gånger: "skriva kod", "skriva text", "skriva i gäst



boken", "skriva sin adress i andras gästböcker", "skriva och lägga ut en 
ny dikt", "skriva om nåt kul/tråkigt som hänt", "skriva för att det är kul" 
och "skriva på engelska". När verbet läsa används handlar det om att läsa 
dagböcker eller läsa i gästböcker. I andra fall där jag bedömt att skriften 
har en dominerande roll används formuleringar som "byta idéer med 
andra", "söka awarder", "svara på andras frågor" och "amnäla en bra sida 
till en tävling". Här avses framförallt inte skrivande och läsande i direkt 
anslutning till själva hemsidan, utan snarare skriftlig kommunikation om 
hemsidor. 

De formuleringar som märkts med "skrift", i gemener, och där skriften 
alltså kan antas samverka med andra medel för kommunikation, har fram
förallt att göra med produktionen av den egna sidan samt användning av 
andras sidor. Det handlar här exempelvis om att "désigna", "experi
mentera", "se hur andra gör", "ordna tävling", "återkoimna till en sida och 
se om den är uppdaterad" och "navigera". Detta är aktiviteter som rör 
hemsidan direkt och här är skriftens roll mindre självklar. Ingen säger att 
han eller hon läser eller skriver en hemsida. Däremot säger man att man 
läser och skriver nätdagbok. Bruket av vissa enskilda delar verkar alltså 
mer knutet till skrift än bruket av hemsidan som helhet. 

Ser vi till de forslag till generaliserade praktiker som formulerats kan vi 
konstatera att skriften spelar en dominerande roll för göra reklam (och 
följa upp). Nästan all marknadsföring av hemsidoma, liksom räknandet av 
besök, sker med hjälp av skrift. Dessa kan alltså beskrivas som skrift
praktiker. Bedöma/bli bedömd kan ses som en till stor del skriftlig social 
praktik, liksom umgås med vänner och manifestera vänskap. Dock är det 
som rör själva produktionen {inspireras och planera, lära sig/lära ut samt 
producera) och det vanliga läsandet eller besökandet av andras sidor 
(surfa) utpräglat multimodala. (Här finns också den för hemsidan speci
ella skriftanvändning som har med kodskrivande^^ att göra.) Minst roll 
spelar skriften i de relativt ovanliga sammanhang där man muntligt sam
talar om en hemsida. De senare skulle jag alltså snarare beskriva som so
ciala praktiker med inslag av skriftbruk. 

6.3 Synen på skrift 

Ur intervjumaterialet är det också möjligt att utvmna kunskap om infor-
mantemas värderingar kring och metabegrepp för skrift. I tabell 21 redo
visas informantemas uppfattningar om vad en bra hemsida kännetecknas 
av. 

De flesta tar här inte explicit upp skriften som komponent. I själva ver
ket har de vanligaste svaren tre olika fokus: teknisk smidighet och snabb-

Det vill säga den manuella programmeringen av sidan. 



het (12 svar), allmänt utseende (8) samt innehåll (8). Den enda informant 
som explicit pekar ut skriften (och benämner den "text") tycker att det 
inte ska vara så mycket av detta ("inte så mycket text"). Åsikten går möj
ligen i linje med flera andra omdömen som värderar tydlighet, enkelhet 
och koncentration, såsom "enkel, stilren", "inte en massa tjafs" och "inte 
en massa länkar". Här finns inget omdöme som tvärtom implicerar att en 
bra hemsida ska ha mycket "text". Bland de formuleringar som samman
fattas i tabellen kan det emellertid dölja sig fler beskrivningar och värde
ringar som avser skriften eller det skrivna. Vi kan dock konstatera att 
skriften på sidan mte omedelbart är en komponent man nämner i svaret på 
en allmän fråga om hemsidors kvalitet. 

Tabell 21. Hur är en bra hemsida? Informantemas svar 

Typ av svar^^ Antal 

"inte för mycket bilder, tung grafik etc.", "snabb" 12 
"inte konstiga färger", "enkel, stilren", "snygg" 8 
"intressant änine", "har något att säga" 8 
"lätt att navigera" 5 
"personlig", "rolig", "annorlunda" 5 
"inte en massa tjafs" 2 
"uppdateras ofta" 2 
"fîn/hemtrevlig" 
"ingen musik" 
"bilder" 
"inte så mycket text" 
"inte en massa länkar" 
"lär ut något" 
"det finns inga regler" 
"som man återkommer till" 

Jämfört med hemsideinnehavama talar dagboksskribentema mer om såväl 
innehåll som språklig stil. I själva verket beskrivs en bra dagbok främst 
utifrån dessa två aspekter: den skrivna textens innehåll och den språkliga 
utformningen. En bra dagbok "är skriven i någon sorts form, med en in
ledning, uppmärksamhetsfångande..." skriver informanten Marie och 
fortsätter: 

Det är roligt om den handlar om personens tankar och funderingar eller om den 
är skriven på ett roligt sätt eller utlämnande, då är det extra spännande att läsa. 
Man läser hellre sådant än personer som bara skriver exakt vad de har gjort, det 

Svaren är sorterade i typer och de citat som betecknar varje typ ska ses som ett bely
sande exempel. Nämnas bör även att informantema ibland ger fler än ett svar, varför 
det totala antalet svar blir större än antalet innformanter. 



är inte särskilt intressant såvida man inte känner dem personligen. (Informanten 
Marie) 

Informanten Lillebror skriver: "Den ska inte innehålla så långa beskriv
ningar, utan vara snabb." Form och färg berörs bara av några och be
handlas då som bakgrund eller inramning till texten. Layouten bör enligt 
dagboksskribentema inte störa. I dagboken verkar alltså skriften ha en 
ganska självklar dominans. När hemsidan behandlas som en funktionell 
helhet kommer dock andra visuella verkningsmedel i förgrunden såsom 
färg, form, typsnitt och teknik. 

Tabell 22, Vilket är viktigast på din hemsida? Informantemas svar 

Svar Antal 
Design (bakgrund, typsnitt, färger, layout) 11 
Skrivandet/texten 8 
Innehåll 6 
Inget viktigare än det andra 2 
Bilder, animationer 1 
Helheten 1 
Uppdatering av information 1_ 

De 26 hemsideiimehavama fick också frågan om vad som är viktigast på 
den egna sidan, text eller grafisk form och layout. (Ordet "text" i min frå
ga syftar här på det skrivna på sidan i mer allmänspråklig mening.) I sva
ren, som visas i tabell 22, ges det skriftliga relativt stort utrymme med åtta 
svar. Den största gruppen svar (11) fokuserar dock grafisk foiTngivning 
eller vad jag kallat design. Det ska emellertid påpekas att många infor
manter när de använder ordet "text" endast avser skriftens rent grafiska 
egenskaper. Många av de åtta svar som lyfter fram skriften ska därför 
förmodligen tolkas så att det är viktigt hur det skrivna ser ut. Min erfaren
het är att det skrivna i stället ofta omtalas i termer av "irmehåll". Helt 
överens om detta är dock inte informantema. De som menar att det så 
kallade iimehållet är viktigast visar sig ibland syfta på det skrivna och 
ibland på sidans hela budskap, alltså även det som uttrycks med andra vi
suella medel än skrift. Ytterligare några faktorer utöver de föreslagna lyfts 
fram som viktiga, nämligen "bilder" och "animationer", "helheten" samt 
"uppdatering av information". 

Ordet "text" är genomgående problematiskt i intervjuerna. Det förekom 
relativt ofta i de frågor som ställdes utan att jag närmare defmierade vad 
som menades. I svaren ger informantema framförallt uttryck for ett mate
riellt och visuellt textbegrepp som främst används for att skilja ut skrift
partier från hemsidans övriga layoutkomponenter. Informantema beskri
ver "text" genom att ta fasta på typsnitt, grad, satsyta och mängd. "Text" 
kan i detta perspektiv exempelvis vara "lättläst och snygg". Informantema 



skriver: "bakgrunden får inte dränka texten", och det "får inte vara för 
mycket och inte heller för lite". Föga förvånande använder inte infor-
mantema ordet "text" för att beteckna multimodala enheter, men egentli
gen inte heller för att beteckna innehållsHga enheter. Ibland kan denna 
användning sägas vara en naturlig konsekvens av mitt sätt att fråga, men 
infonnantemas användnmg av ordet "text" är konsekvent visuellt syftan
de, även när det förekommer i spontana yttranden. 

Det vore dock fel att se informantemas textbegrepp som i alla avseen
den liktydigt med vad jag i den här undersökningen kallar skrift. För att 
ytterligare utröna hur ordet "text" använts och hur skrift faktiskt beskrivs 
har jag excerperat begreppspar från det jämförelseexperiment där infor-
mantema jämförde och beskrev sidor tre och tre utifrån likheter och olik
heter (se avsnitt 5.1.1). I uppställningen nedan visas begrepp som benäm
ner eller beskriver skrift. (Jag har här samlat begreppspar utan att fasta 
avseende vid vilka kategorier de beskriver.) 

Informantemas begrepp som benämner eller beskriver skrift 
- "har text-textlös" 
- "text-grafisk" 
- "text-fakta" 
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- "både bild och texter-utan bilder och texter" 
- "länkar med innehållsbeskrivning-länkar utan innehållsbeskrivning" 
- "har förklaring till vilka/vad som är på bildema-har inte förklaring till 

vilka/vad som är på bilderna" 
- "bilder + text-bilder" 
- "designad, texten är instängd i en smalare spalt-text som är utbredd över 

nästan hela sidan" 
- "texten står i tabeller-texten står i löpande text" 
- "texten står i löpande text-texten står i tabeller" 
- "berättande-inte berättande" 
- "listuppställd-berättande" 
- "berättande fakta-beskrivande fakta" 
- "i 'punktfomi'-inte i 'punktform'" 
- "berättande-listuppställd" 

När skrift benämns är det oftast ordet "text" som används. Någon gång 
används även "fakta" och ett par gånger "förklaring" respektive "beskriv
ning". Det som kallas "text" kan vidare förekomma ensamt eller tillsam
mans med bilder. "Text" kan även stå "i tabeller", "i löpande text" eller 
vara "utbredd över nästan hela sidan". I de fall där skriften är utgångs
punkt för textbegreppet beskrivs denna som "berättande", "listuppställd". 

Det ursprungliga begreppsparet löd "säger allt, informationsrikt med både bilder och 
texter"-"intetsägande, informationsfattig utan bilder och texter". 



"beskrivande", "i 'punktform'" och "löpande". Av uppställningen ovan 
framgår även att ordet "fakta" används på olika sätt av olika informanter. 
En skiljer mellan "berättande fakta" och "beskrivande fakta", medan en 
annan skiljer mellan "fakta" och "text". I det senare fallet avser "fakta" 
punktuppställd skrift på en sida medan "text" beskriver skrift i löpande 
form. Även beskrivningarna "berättande" och "inte i 'punktform'" visar 
sig referera till skrift i löpande form, medan "inte berättande" alltså inne
bär att skriften är uppställd i punktform. Ett annat sätt att beskriva samma 
motsättning är enligt informantema med hjälp av begreppsparen "texten 
står i löpande text-texten står i tabeller" respektive "listuppställd-berät-
tande". Sammanfattningsvis finner vi ett generellt åtskiljande mellan två 
utformningar av skrift men ett antal olika ord för att referera till dessa två 
former. 

Med några få undantag är det alltså visuella aspekter hos skriften som 
tas upp av informantema. Skillnaden mellan "berättande" och "beskriv
ande" är inte främst språklig utan ligger i att den "berättande" skriften står 
i längre sammanhängande rader som foniiar massiva block medan den 
"beskrivande" skriften står i mindre, uppradade enheter. I ett par fall gör 
dock informantema funktionella överväganden snarare än rent visuella. 
Ett exempel på detta är när skriften på en fotosida respektive en länksida 
benämns som "förklaring" respektive "imiehållsbeskrivning". 

Även begrepp som beskriver sidan som helhet kan ta fasta på skriften i 
hög utsträckning. Framförallt kan detta vara fallet när det gäller sidor där 
skriften har en central ställning. Bland de begreppspar som utgår från sid-
helheten är några särskilt intressanta ur ett skriftorienterat perspektiv. Ett 
av begreppsparen, "lättläst-svårläst", visar sig ha formulerats utifrån sidor 
som inte har skrift som självklart dominerande komponent. Den lilla 
mängd skrift som finns där är med all sannolikhet svårläst av två olika 
skäl, på gmnd av att den är otydlig rent visuellt eller på gmnd av att den 
har ett oväntat iimehåll. På den ena svårlästa sidan gör nämligen typsnitt 
och färger att skriften är svår att urskilja. På den andra syns skriften bra 
men ger inte läsaren den information man kan förvänta sig från en sida ur 
den aktuella kategorin. "Svårläst" refererar här alltså dels till ett visuellt 
problem, dels till vad man kan tolka som ett brott mot ett slags funktions
uppdelningskonvention; skriften gör inte det den bmkar göra. Här finns 
också begrepp som vid första anblicken verkar vara visuellt estetiska om
dömen, men som formulerats utifrån starkt skriftdominerade och ej sär
skilt utpräglat visuellt formgivna sidor. Begreppspar som "personlig
opersonlig" och "personlig-'standard-mall-l-A"' beskriver båda länk
sidor vars mest framträdande komponent är skrift. Det torde alltså vara 
genom skriften som några av dessa sidor blir mer personliga. Liknande är 
fallet med begreppsparet "har 'glimten'-har inte 'glimten'" som beskriver 
tre dagboksuppdateringar. Informanten förtydligar sin bedömning så här: 



Med "glimten" menar jag de där gnuttorna självironi, humor osv som får en att 
kanske le eller fiiissa till litegrann när man läser, inte rakt av bara fakta. (Infor
manten Erik) 

Det är i det som skriften förmedlar, det skrivna, som "glimten" finns. Li
kaså bygger helhetsomdömet "uppdaterad-ouppdaterad" på information 
som hämtas från en skriftkomponent, det vill säga datumangivelsen. 

Helhetsgrepp som rör skriften behöver dock inte handla om innehållet i 
det skrivna utan kan på saimna sätt som de begrepp som nämnts ovan ta 
fasta på skriftens utseende. De innehållssidor som beskrivs med begrepps
paret "personlig-tabellig" är alla skriftdominerade. På de två "tabelliga" 
sidorna är skriften utformad i tabell- respektive listform, medan den 
"personliga" sidan har vad en amian infonnant skulle ha kallat "löpande 
text". Det faktum att skriften är utfonnad som en tabell gör alltså enligt 
den här informanten hela sidan "tabellig", vilket här får ses som syno
nymt med fonnell och standardiserad. 

Vi kan alltså konstatera att skrift i påfallande hög grad ses som ett visu
ellt fenomen, åtminstone i förhållande till de frågor och de uppgifter in-
formantema ställts inför. När det gäller de beskrivande begreppsparen är 
de som explicit benämner eller som på ett fokuserat sätt beskriver skrift 
bara något fler än de begreppspar som fokuserar andra visuella kompo
nenter på sidorna. Överlägset flest är dock de begreppspar som beskriver 
sidorna som helhet, och endast för ett fåtal av dessa - främst begreppspar 
som beskriver sidkategorin dagbok - kan skriften pekas ut som den vikti
gaste utgångspunkten i beskrivningen (jfr avsnitt 5.2.2.7). 

6.4 Sammanfattning 

Det som informantema rapporterar att de gör med sina hemsidor kan allt
så föras till ett antal mer generella praktiker: inspireras och planera, lära 
sig/lära ut, producera, bedöma/bli bedömd, göra reklam (och följa upp), 
administrera och upprätthålla (som producent och konsument), ändra och 
förnya, ta ställning, publicera sig (som skribent), umgås med värmer, ma
nifestera vänskap samt surfa. Dessa är dock inte absolut åtskilda, utan går 
delvis in i och inkluderar varandra. I ett helhetsperspektiv får praktikerna 
ses som underordnade hemsidans huvudsakliga fiinktion, personpresenta
tionen. Denna hemsidans centrala fiinktion kan ses som inordnad i åtmin
stone tre tänkbara sociala och kulturella sammanhang. Ett är chattandet 
och de sociala relationer som utvecklas där. Här utgör personpresentatio
nen samt kommentarer till den en del av interaktionen mellan chattkompi-
sar. Ett annat är nätdagboL·samlingar av olika slag med de nätverk av 
nätdagboksskribenter och nätdagboksläsare som de utgör. Här fungerar 
personpresentationen som en bakgrund till dagboksverksamheten som då 
är den överordnade. Nätdagboksskrivandet kan i sin tur ses som en del av 



ett mer traditionellt litterärt kretslopp. Ett tredje alternativ är de många 
sakorienterade diskursgemenskaper som finns på Internet, exempelvis 
länkgemenskaper och webbringar för sidor om en viss artist, en viss TV-
serie eller något annat ämne. De tänkta relationerna mellan dessa sam
manhang och de olika praktikerna åskådliggörs i figur 17. 
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Figur 17. Relationer mellan skriftpraktiker kring hemsidan 

De olika praktikerna kan alltså kopplas till olika flinktioner som hemsidan 
fyller. Med hemsidan kan man demonstrera sin tekniska och estetiska 
kompetens, manifestera sin roll som mer eller mindre specialiserad me
dieproducent (och därmed delta i olika specialinriktade diskursgemenska
per), utöva socialt umgänge samt profilera sig själv som kreativ skribent 
eller opinionsbildare.^"^ Eftersom alla dessa flinktioner samlas inom hem
sidans ram underordnas de det som alltså enligt informantema är hemsi
dans huvudftinktion, nämligen att presentera sig själv för nätvänner. 

Intressant är att inga av de aktiviteter som räknats upp av informanter
na, eller de praktiker som jag abstraherat fi'am, rör personpresentationen 
direkt. Av hemsidans olika funktioner är det i stället de där sidan är själva 

Detta resonemang om övergripande praktiker kan jämföras med de typiska retoriska 
mål med hemsidan som föreslogs i Karlsson (1999). Här talas det om att hemsidan 
används som identitetskort, gesällprov, social salong, faktabank och litterärt verk (i 
vissa fall även som förlagshus). 



målet som får störst utrymme i diskursen kring hemsidan. Resonemangen 
kring produktionen av sidan rör aldrig vilken typ av personinformation 
som ska presenteras utan alltid formen eller olika tekniska lösningar. Man 
skulle kunna tolka detta som att det saknas begrepp och kanske även in
tresse for att tala om textuell struktur och kvalitet. Nyström (2000) kon
staterar på liknande sätt att gymnasieelever saknar metabegrepp för att 
tala om texter och texters kvalitet. Intressant är dock att hemsideinnehava
re förefaller ha både intresse och begrepp för att tala om estetik och tek
niska lösningar. Dessutom diskuteras skrivna texters kvalitet i anslutning 
till nätdagböckema. Vissa delar, kanske framförallt nätdagboken, förefal
ler alltså i högre grad uppfattas som en skriftprodukt än hemsidan som 
helhet. 

Skriften spelar alltså inte samma roll i de olika praktikerna kring en 
hemsida, utan dess roll och status varierar, det vill säga en del praktiker är 
i högre utsträckning skriftpraktiker än andra. Om man återknyter till Bar
tons & Hamiltons (1998) och Ivanics (1998) sätt att se skriftkultur ("lite
racy") som en specifik uppsättning skriftpraktiker, kan man säga att den 
personliga hemsidan är knuten till flera skriftkulturer, där skriften i sig i 
sin tur har olika status. För det första finns skriftpraktiker som är förank
rade i traditionell skriftkultur, såsom det publicistiska och närmast lit
terära skrivandet i nätdagboken (liksom läsandet av andras nätdagböcker) 
och tillhandahållandet av fakta och åsikter om olika specialämnen. Det är 
egentligen bara i fråga om dagboken som skriften tas för given och sidan 
beskrivs utifrån det innehåll skriften förmedlar. Dagboken förefaller ut
ifrån detta vara den sidkategori som är starkast förankrad i den tradi
tionella skriftkulturen, det vill säga i vad Kress & van Leeuwen kallar den 
gamla skriftkulturen. För det andra finns sociala praktiker som är mer 
knutna till hemsidan som sådan och som saknar uppenbara relationer till 
traditionellt skriftbruk, men där skrift ändå spelar en viktig roll. Exempel 
på dessa är uppvisandet och bedömandet av teknisk och estetisk kom
petens samt produktionen av hemsidan i stort. Även för hemsidans roll 
som social manifestation förefaller skriften bara vara en resurs av flera 
som tas i bruk. Här är det heller inte lika lätt att föreställa sig någon given 
förebild bland traditionella medieprodukter. 



7 De visuella elementens semiotik 

Huvudfrågan för undersökningens textanalyser är huruvida mening ska
pas framförallt genom det skrivna språket, vilket antas gälla för den gamla 
skriftkulturen, eller multimodalt i linje med principerna för den nya 
skriftkulturen. Frågan behandlas i detta kapitel på ett övergripande plan 
genom att de olika visuella elementen undersöks semiotiskt med syftet att 
ringa in språkets roll i förhållande till andra meningsskapande resurser. I 
ett första avsnitt, 7.1, presenteras analysmetoden. Därefter redogörs i av
snitt 7.2 för de icke-skriftliga elementens meningsskapande och i avsnitt 
7.3 för skriftelementens semiotik. I avsnitt 7.4 diskuteras det icke-språk-
liga meningsskapandet mer principiellt i förhållande till det språkliga. 
Avslutningsvis sammanfattas kapitlet i avsnitt 7.5. 

7.1 Metod 

De visuella element som berörts i avsnitten 5.1.2 och 5.2.2 kommer här 
att analyseras med hjälp av kategorier från den systemisk-frinktionella 
grammatiken (Halliday 1994) som ofta tjänat som utgångspunkt för sys
tematisk beskrivning av multimodalt meningsskapande, alltså analys av 
texter som kommunicerar med fler eller andra medel än språket. Syftet 
med min generella analys i detta kapitel är att utröna om de visuellt defi
nierade elementen även kan karakteriseras på betydelsemässiga grunder 
samt att skapa underlag för ett resonemang om de olika modalitetemas 
meningsskapande på sidorna. Mot bakgrund av dikotomin gammal re
spektive ny skriftkultur räknar jag med i huvudsak två modaliteter: den 
språkliga och den icke-språkligt visuella som jag hädanefter benämner 
det icke-språkliga. I andra analyser som specifikt fokuserar språkets me
ningsskapande i förhållande till det icke-språkligt visuella brukar det se
nare ofta studeras i termer av bilder. Exempelvis talar Martin (2002) om 
"image" och "verbiage", det vill säga bild och språk. Martin betraktar 
alltså genomgående skrift som endast "verbiage" (med undantag för en 
analys av skriftblockens spatiala placering) och bortser därmed till stor 
del från vad jag ser som ytterligare en aspekt av relationen mellan det 
språkliga och det icke-språkliga, nämligen att även det skrivna har en vi
suell, icke-språkUg sida. Min undersökning kommer att fokusera både 
skriftens samverkan med bilder och andra visuella element och betydelsen 
hos skriftens egen visuella form. 

Beskrivningen av de visuella elementens betydelser sker utifrån de tre 
metafijnktionema: den ideationella, den interpersonella och den textuella 



(se avsnitt 3.3.2). Den ideationella metafunktionen uttrycks hos Halliday 
(1994) framförallt i tre huvudkategorier: processer, deltagare och om
ständigheter, Processkategorin är navet i det ideationella systemet efter
som såväl deltagare som omständigheter kopplas till och kompletterar 
processerna. Processer representerar vad som sker eller vad någon gör och 
realiseras i språket ofta, men inte alltid, av verb. Deltagarna, normalt 
språkligt uttryckta i form av nominalfraser, klassificeras utifrån vilken typ 
av process de är knutna till. Exempelvis kan deltagarrollema aktör re
spektive mål kopplas till materiella processer. Bärare respektive attribut 
binds samman av relationella processer, upplevare och fenomen av men
tala processer. Bland omständigheterna kan nämnas tid, plats, sätt samt 
kausala omständigheter. De visuella tillämpningama av den funktionella 
grammatiken uppvisar också en viss systematik i hur de olika semantiska 
kategorierna antas realiseras. Vanligt är här att man utgår från deltagarna 
som då sägs uttryckas genom spatiala volymer av något slag (Kress & van 
Leeuwen 1996, OToole 1994). Även i det visuella antas processer binda 
ihop deltagare. Ofta brukar man anta att detta sker med hjälp av vektorer, 
det vill säga visuella former som har en riktning i bilden, från en deltagare 
(eller volym) till en annan. En sådan vektor kan utgöras av ett avbildat 
ting, en väg, en blick eller bara det att de avbildade deltagarna har en rikt
ning mot ett mål. De strukturer som kan urskiljas utöver huvudprocessen 
kan ses som bakgrundsstrukturer vars komponenter uttrycker exempelvis 
plats eller medel, alltså olika aspekter av kategorin omständighet. 

I den andra av Hallidays metafunktioner, den interpersonella, är de 
viktigaste kategorierna modus och modalitéf\ Kategorin modus bygger 
hos Halliday i grunden på en uppdelning av yttranden i två huvudtyper: 
erbjudanden och krav. Dessutom kan det som erbjuds eller krävs klassifi
ceras som antingen varor och tjänster eller information. Språkligt realise
ras modus på olika sätt i olika språk. I svenskan (liksom exempelvis i 
norskan och engelskan) finns bara två formellt markerade modus: indika
tiv och imperativ.^^ Om modus har att göra med typen av meningsutbyte, 
eller typen av kontakt, är modalitet snarare förknippat med inställning el
ler kommentar till det yttrade. Förutom det rent polära valet, jakande eller 
negerande, räknar Halliday här med skalor av sannolikhet, vanlighet, 
tvång och vilja. Språkligt uttrycks modalitet med olika typer av adverbial. 

I denna undersökning, liksom i semiotisk forskning i allmänhet, förekommer ordet 
modalitet som uttryck for två olika begrepp. Dels används modalitet for att beteckna 
en konventionaliserad semiotisk resurs, exempelvis språket. Dels står modalitet, som 
här, för en ideationell kategori. De engelska motsvarigheterna är "mode" eller "moda
lity" respektive "modality". 

I SAG (Teleman, Hellberg & Andersson 1999) behandlas kategorin modus i avsnit
tet om verbens böjning (kap. 7, § 40^2) och ses alltså framförallt som ett formellt 
markerat fenomen. I den här undersökningen, som ju rör även i eke-språkliga textele
ment, tar jag istället fasta på den funktionella grunden i enlighet med Halliday 1984, 
vilket innebär att termen kommer att användas på ett bredare sätt. 



Går vi till de visuella tillämpningarna handlar modus mycket om vad 
Lemke (1999) kallar "orientational stance", det vill säga hur betraktaren 
positioneras i förhållande till det avbildade. Med blickar kan begärande 
och erbjudande uttryckas, det sociala avståndet kodas och perspektiv ut
tryckas (Kress & van Leeuwen 1996). En avbildning kan också beskrivas 
med avseende på dess grad av sannhet, i systemisk-funktionella termer: 
dess modalitet. Ofta antas en bild med färger vara sannare, eller verkliga
re, än en svartvit bild. Sanningshalten kan även uttryckas genom exem
pelvis en detaljerad kontext, genom stor detaljrikedom i själva avbild-
ningen samt genom bilddjup och ljus. Dock kan man inte tala om hög re
spektive låg modalitet i absoluta termer, eftersom konventionerna för vad 
som uppfattas som sant är olika i exempelvis vetenskapliga illustrationer 
och konstnärliga verk. Kress & van Leeuwen talar här om olika "coding 
orientations". Den omarkerade, vanliga konventionen för uppfattande av 
modalitet kallar de för naturalistisk. Därtill räknar de dock med teknolo
giska, känsloorienterade ("sensory") och abstrakta konventioner (s. 170). 

Den tredje, textuella metafiinktionen opererar hos Halliday främst med 
kategorierna tema och rema.^^ Vad som fångas genom denna distinktion är 
kort sagt förhållandet mellan uttrycket och dess textuella kontext, både 
inom den aktuella texten och i förhållande till andra, tidigare texter. 
Språkligt placeras i allmänhet temat (utgångspunkten) för en sats i fun
damentet. När det gäller visuella uttryck för den textuella metafiinktionen 
är det Kress & van Leeuwen (1996, 1998) som står för den mest utarbeta
de modellen. De räknar med tre system för textuell mening: informations
värde, synlighet ("salience") och avgränsning ("framing"). Analysen av 
informationsvärde sker i ett antal dimensioner, vänster-höger, överst-un
derst och centrum-marginal, som alla kan kopplas till informationsorga
nisation. I västerländsk visuell kultur är det främst två dimensioner som 
används systematiskt: vänster-höger som vanligen antas stå för givet-nytt 
samt överst-underst som antas motsvara ideellt-reellt. Det spatialas semi
otik är alltså kultur- och till viss del genrebunden i fråga om preferenser 
för vissa specifika system men universell när det gäller det grundläggande 
användandet av det visuellt spatiala som betydelseskapande. 

Synlighet analyseras hos Kress & van Leeuwen i termer av visuell 
framskjutenhet, det vill säga att något ställs i förgrunden eller avbildas i 
större storlek eller med högre grad av detalj än sin omgivning. Med av
gränsning avses främst hur vissa komponenter skiljs från andra med hjälp 
av linjer, avvikande bakgrund eller liknande. (Detta sistnämnda system 
används i min analys för att skilja ut visuella element, se avsnitt 5.1.2.) 

Inom den textuella metafiinktionen tar Halliday även upp kohesion. Jag väljer dock 
att behandla detta begrepp separat i avsnitt 8.L2. 



Ideationellt: 
- process 
- deltagare 
- omständighet 

Interpersonellt; 
- modus 
- modalitet 
- attityd 

Textuellt: 
- informationsvärde 
- synlighet 

Figur 18. Kategorier for analys av de visuella elementens betydelser 

Utifrån de kategorier som sammanställts i figur 18 analyserar jag vart och 
ett av de visuella elementen på sidorna i analysmaterialet. När det gäller 
det ideationella bedömer jag om elementet uttrycker betydelsekategorier
na process, deltagare eller omständighet. För det interpersonella tar jag 
ställning till elementets modus, modalitet samt eventuella uttryck för at
tityd. Textuellt studerar jag elementets informationsvärde och synlighet i 
förhållande till andra element på sidan. Påpekas bör återigen att jag be
handlar det språkliga och det icke-språkliga samtidigt. Jag återkommer i 
avsnitt 7.4 till eventuella skillnader mellan vilka betydelser de två moda-
litetema uttrycker. 
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Figur 19. Mats forsida, med de visuella elementen numrerade 

Som exempel använder jag åter elementen på Mats forsida (figur 19): Den 
rullande skriftraden (1) benämner ideationellt "Matte", det vill säga Mats, 
som bärare och hemsidan som attribut, samtidigt som "Mattes hemsida" 
blir en omständighet (en plats eller miljö) för den välkonmade besökaren. 



Riktningen och rörelsen i elementet kan uppfattas som en representation 
av den verbala processen: det att någon säger "Välkommen till Mattes 
hemsida". Interpersonellt talar elementet direkt till betraktaren och etable
rar därmed en typ av kontakt där skribenten/talaren erbjuder något som 
besökaren förväntas ta emot. Skriftraden är placerad längst upp på sidan, 
vilket textuellt antingen kan tolkas som att den utgör ideell, snarare än 
reell, information eller som att den är visuellt framskjuten och därmed 
viktig. 

Ögonen (2) torde ideationellt helt enkelt representera ett par ögon. 
Vems dessa är framgår ej, men de ser inte ut som människoögon. På ett 
associativt plan kan man tänka sig att dessa mystiska ögon representerar 
en omständighet, en plats, kanske en djungel, där Mats eller hans hemsida 
finns. Framförallt fungerar dock ögonen interpersonellt och man kan där
för säga att det skapas en attityd av hotfullhet och farlighet. Ögonen tittar 
direkt mot betraktaren och skapar en begärande kontakt som nästan kräver 
en reaktion. De är placerade nästan mitt i bilden, vertikalt sett strax ovan
för mitten. Textuellt skulle detta enligt Kress & van Leeuwens resone
mang göra dem till relativt central information. 

"Enter"-knappen (3) är utformad just som en knapp av trä med avfasa
de kanter och får ideationellt sägas representera en omständighet, i det här 
fallet ett medel som besökaren använder. Interpersonellt utgör knappen 
en uppmaning, både genom sin knapputfomining och genom det engelska 
ordet "Enter" i imperativ (som är dubbeltydigt och dels kan översättas 
med 'kom ia', dels är ett datorkommando med den ungefarliga betydelsen 
'sätt igång'). Pilen som pekar ut riktningen kan också föras till den inter-
personella metafunktionen. Knappen finns längst ned på sidan och skulle 
med Kress & van Leeuwens synsätt därmed textuellt utgöra den mer re
ella delen av sidinnehållet, vilket kan verka rimligt eftersom det är detta 
element som faktiskt kan föra besökaren vidare. 

I exempelanalysen märker vi att Kj-ess & van Leeuwens förslag till 
tolkning av det spatiala (höger-vänster, uppe-nere) inte helt fångar det 
speciella i denna sidas uppbyggnad. Snarare bildar de olika komponenter
na på Mattes försida en helhet som påminner om ett ansikte. "Enter"-
knappen blir då munnen och på så sätt en naturlig ingång till sidan. Den 
spatiala analysen måste alltså vara öppen för andra tolkningar av bakom
liggande konventioner än dem som Kress & van Leeuwen föreslår utifrån 
sina förstasidesanalyser. 

Bakgrunden är i det här fallet enfärgat svart, vilket gör att de ovan 
nämnda elementen framträder tydligt. Hela bakgrunden i sig kan generellt 
tolkas som en annan omständighet, nämligen en plats eller miljö för hela 
sidan. Det svarta signalerar då, särskilt tillsammans med ögonen, mörker 
och kanske rentav fara. 

Ytterligare exempel på hur materialets element analyserats ges i bilaga 
9. Eftersom det är svårt att ställa upp absoluta kriterier för hur olika ut



tryck på sidorna ska tolkas blir analysen inte exakt på ett sådant sätt att 
resultaten lämpar sig för kvantifiering i tabeller. De kommer därför att 
redovisas sammanfattningsvis och principiellt i de följande tre avsnitten. 

7.2 Icke-skriftelement 

7.2.1 Avbildningar 

Som framgått ovan räknas alla visuella representationer som inte är foto
grafier som avbildningar. De flesta av de avbildningar jag funnit på ana-
lyssidoma torde med vardagligare benämningar kunna kallas teckningar 
eller målningar, även om de vanligen är framställda med hjälp av dator
teknik. Dessa kan delas in i ett antal huvudgrupper: 1) sådana som avbil
dar de deltagare, processer och omständigheter som sidan i övrigt handlar 
om, 2) sådana som avbildar symboler för den funktion elementen har på 
sidan (som exempelvis en brevlåda för en länk till irmehavarens e-
postadress) samt 3) sådana som till synes oavsett vad de föreställer funge
rar som avgränsare eller textstrukturerare. 

Den första gruppen omfattar en knapp Qärdedel av alla avbildningar 
totalt. Ett exempel på en avbildning som representerar en aktör, en pro
cess och omständigheter som återkommer i sidans text visas i figur 20. 

Ibland på kvällarna llggei jag à funderlxar på Livets Stora Gåta... 
Vad mycket frågetecken det finns här I livet... kan nån tex svara på... 

Figur 20. Avbildning på Annas innehållssida 

I den datorritade bilden på Annas innehållssida syns en flicka som ligger i 
sin säng på kvällen eller natten. Ett frågetecken i en tankebubbla visar att 



hon undrar och grubblar. I skriftblocket under bilden berättar Anna hur 
hon ibland ligger och funderar över kluriga frågor innan hon ska somna. 
Avbildningen och skriften blir därmed ideationellt parallella, men inter-
personellt och textuellt olika, vilket innebär de berättar samma sak (sam
ma aktör, process och omständigheter) fast på olika sätt. Avbildningen 
har en mycket låg modalitet (grad av naturalistisk detalj) och förmedlar 
snarare en humoristisk och lite barnslig attityd (jfr Kress & van Leeuwen 
1996:176 ff.). Avbildningar med låg grad av färgmodulering detaljrike
dom och därmed låg modalitet, åtminstone enligt den vardagliga, natura
listiska konventionen, som illustrerar språkligt förmedlade berättelser är 
ju även ofta förekommande inte minst i barnböcker och tecknade serier. 

Avbildningar av denna första typ är annars vanligast på materialets 
vännersidor, där de representerar den vän som presenteras och så gott som 
alltid förekommer intill ett kommenterande skriftblock. Avbildningar 
blandas här med fotografier (se figur 21) som fyller samma fiinktion. 
Skilhiaden mellan de två torde snarast ligga på det interpersonella planet; 
en avbildning är mindre sann och rymmer mer av attityd än ett fotografi. 
Resonemanget om modalitet bör dock problematiseras något på grund av 
avbildningamas vännersidomas speciella funktion. Ofta är avbildningama 
symboler som vännerna själva valt och som de även använder när de 
chattar med varandra. Detsamma gäller ofta fotografierna. I detta sam
manhang kan man alltså säga att det är vännen i fråga som står för moda
liteten. Det faktum att innehavaren av vännersidan över huvud taget har 
fått tag i en bild (avbildning eller fotografi) på en vän höjer presentatio
nens trovärdighet genom att vännen själv kan sägas ha bidragit. Man kan 
se det som ett inslag av intertextualitet. 

Figur 21. Fotografi och avbildning på Ann-Louises vännersida 



Den andra typen av avbildningar som visar starkt konventionaliserade 
symboler är den vanligaste. Mer än hälften av alla avbildningar räknar jag 
hit. Symbolerna kan vara av två typer. Dels finns avbildningar som sym
boliserar foretag eller organisationer såsom Apples regnbågsfargade äpple 
eller kampanjen White Ribbons vita korslagda band. Dels finns avbild
ningar som snarare symboliserar en funktion inom ramen for hemsidan, 
exempelvis en bok och en gåspenna som utgör en länk till gästboken, ett 
kuvert for e-postfunktionen eller ett litet hus som leder tillbaka till första 
sidan. Den andra gruppen, de hemsidespecifika symbolerna, är här klart 
störst. Den allra vanligaste symbolen i materialet är en fimktionssymbol 
som dock ursprungligen är en foretagslogotyp, nämligen symboler for 
kommunikationsprograiTimen ICQ och det mindre vanliga Powow.^^ Både 
symboler för aktörer och symboler for funktioner är forstås välkända även 
utanför hemsidevärlden. Funktionssymboler förekommer bland annat i 
tidningars vinjetter, till exempel i form av ett brev och en penna i vinjet
ten till en insändarspalt. 
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Figur 22. Två takfläktar som textinramare 
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De två förstnämnda sätten att använda avbildningar är alltså tämligen 
konventionella och vanliga även i annan fomi av visuell kommunikation. 
Det kan dock inte sägas gälla den tredje typen av användning, det vill 
säga den som snarare har en textstrukturerande roll och vars ideationella 
betydelse är svår att utläsa. Ungefär en femtedel av materialets avbild
ningar är av denna typ. Exempelvis kan man finna en avbildnmg av en 
elefant längst upp på den plats som en skriven rubrik annars brukar ha, 
utan att sidan i övrigt handlar om denna elefant eller elefanter i allmänhet. 
En sida kan även inramas av ett par parallellt placerade bilder, som de två 

På sidorna forekommer dessa avbildningar i direkt anslutning till ett nummer som i 
sin tur står i anslutning till presentationen av en person. Avbildningen symboliserar 
därmed ett kommunikationssätt och spelar samma roll som den verbalspråkliga för
kortningen "tel.", och trots att det som avbildas är en blomma blir den ideationella 
betydelsen snarare process plus medel ('kontakta via icq'). Detta borde ligga nära vad 
Harris kallar "pictographic", vilket är ett slags skrivtecken som baserar sig på avbild
ning (Harris 1986:30). 



takfläktarna i figur 22. Takfläktarna har ingen ideationell koppling till si
dans innehåll i övrigt, men de etablerar en symmetrisk och centrerad tex-
tuell struktur som sedan bibehålls genom sidan. Ytterligare en variant är 
att använda blomrankor som avgränsande linjer. Denna typ av avbild
ningar är alltså framförallt textstrukturerande och liknar i det avseendet 
mest elementtypen abstrakta visualiseringar (se nästa avsnitt). Skilkiaden 
mellan abstrakta visualiseringar och avbildningar som textstrukturerande 
element torde även den ligga inom den interpersonella metafimktionen. 
Att avgränsa en sidas olika delar med en blomranka är en mindre objek
tiv, mer aktivt attitydskapande kommunikativ handling än att avdela den 
med en enkel horisontell linje. Denna interpersonella funktion hänger for
stås ihop med de attityder som kan knytas till det som bilden foreställer. 

7.2.2 Abstrakta visualiseringar 

Som nämnts ovan använder jag termen abstrakta visualiseringar som 
sammanfattningsterm for visuella former som inte är direkt avbildande 
men som inte heller räknas som skriflelement. Detta innebär att dessa 
element i normalfallet saknar ideationell betydelse eftersom de varken är 
språkliga eller icke-språkligt representerande. 

Den absolut vanligaste abstrakta visualiseringen i materialet är den 
enkla linjen. Inte mindre än ett tjugotal linjer förekommer på de studerade 
sidorna. Linjens funktion är textuell; den avgränsar olika delar av sidan. I 
några fall dras gränsen mellan rubriken och resten av sidan. I ytterligare 
några fall förekommer linjer upprepade gånger fÖr att skilja mellan skrift
block med olika teman. En tredje typ av användning är när linjen skiljer 
sidans huvudsakliga innehåll från formatorganiserande element, såsom 
länkar tillbaka, menyblock, uppgifter om senaste uppdatering och copy
rightangivelser. Samtliga linjer är horisontella, vilket åtminstone delvis 
torde ha tekniska orsaker.^ 

Andra abstrakta visualiseringar i analysmaterialet är skrifttecken som 
punkter och asterisker som i allmänhet förekommer flera i rad (och som 
alltså inte räknats som skrift enligt definitionen på s. 28). Även dessa 
tycks ha en avgränsande och textstrukturerande funktion. I figur 23 nedan 
skiljer exempelvis de tre asteriskema sidans olika frågor åt och markerar 
därmed dessa som separata enheter. I materialet förekommer även ett fåtal 
fall av kombinationer mellan avbildningar och abstrakta visualiseringar. I 
ett redan nämnt fall avbildas en drake liggande på en horisontell linje och 
i ett annat går en sol upp över linjen i den ena änden medan en måne svä-

^ Det finns nämligen en HTML-kod för just horisontell linje, <hr>, men ingen mot
svarande kod för vertikal linje. Den som vill dela in sin sida med hjälp av vertikala 
linjer måste helt enkelt kunna mer hemsideteknik. 



var över den andra. Dessa förekomster har i inventeringen räknats som 
abstrakta visualiseringar men liknar den icke-föreställande, textstrukture-
rande grupp avbildningar som behandlats i tidigare avsnitt. De här ab
strakta visualiseringama kan i sin tur sägas likna de textstrukturerande 
avbildningama till sin funktion, snarare än de representerande. Sådana 
hybridelement, såväl abstrakt använda avbildningar som kombinerade 
avbildningar och abstrakta visualiseringar, har förutom sin textuella bety
delse en inte ersonell meningspotential. De bidrar med att så att säga 
mjuka upp modaliteten och tillföra mer av dimensionen attityd än exem
pelvis en ren linje. 

Kan man vara ja-sägare om man bor i Hjo? 
* * * 

Varför fastnar inte limmet på insidan av flaskan? 
* * * 

Om människan utvecklades från apan, varför har vi fortfarande apor? 
* * # 

Figur 23. Asterisker som textuella avgränsare 

En typ av abstrakta visualiseringar som inte är avgränsande, men ändå 
textstrukturerande genom att de organiserar läsordningen, är pilarna. I 
materialet pekar samtliga pilar åt vänster och utgör länkar tillbaka till in
dexsidan. Att gå åt vänster betyder alltså att gå bakåt i sidordningen, pre
cis som när det gäller w^ebbläsamas bakåtknapp. Dessa element fungerar 
därmed som textstrukturerare på formatets nivå. (Angående sidomas dub
bla struktur se vidare s. 112.) Noteras kan i sammanhanget att detta även 
gäller för många av de icke-föreställande avbildningama. 

7.2.3 Fotografier 

Enligt Kress & van Leeuwen (1996:159 ff.) är det som redan nämnts van
ligen fotografiet som är normen för om en visuell representation ska räk
nas som sann och ha hög modalitet. På undersökningssidoma förekommer 
inte särskilt många fotografier, vilket i detta perspektiv kan säga något om 
hemsidan som produkt; att dokumentera naturalistiskt och med hög mo
dalitet förefaller inte vara centrah för den personliga hemsidan som hel
het. I själva verket är kategorin en av de minsta rent kvantitativt. Ser man 
på var fotografiema uppträder märker man att de framförallt är begränsa
de till två sidkategorier: vännersidan och fotosidan. 

Semiotiskt används fotografiema nästan uteslutande som den första 
gmppen av de avbildningar som diskuterades ovan, nämligen som repre
sentationer av de deltagare och i viss mån processer och omständigheter 



som sidans text handlar om. En majoritet av fotografierna avbildar männi
skor, ofta i form av ett porträtt där den avbildade tittar rakt mot betrakta
ren. Detta skapar en kontakttyp som kan beskrivas som begärande, vilket 
innebär att betraktaren tvingas in i interaktion med sidan (jfr O'Halloran 
1999b). Denna typ av fotografier förekommer bland annat på vännersidor 
och ingår då i multimodala enheter tillsammans med skrift. Skillnaden 
mellan fotografierna och de avbildningar som förekommer i liknande 
funktioner torde snarast vara interpersonell. Fotografiet är som sagt san
nare, och det kontaktskapande som en blick på ett fotografi kan skapa är 
antagligen trots allt ofta starkare än effekten av en tecknad figurs blick 
mot betraktaren. 

Klart är att fotografier inte används på samma sätt som de icke-fore-
ställande avbildningar och abstrakta visualiseringar som behandlats ovan. 
Man finner alltså normalt inte fotografier som fungerar som konventiona-
liserade symboler eller som textuella organiserare.'^ Över huvud taget är 
majoriteten av materialets fotografier tätt knutna till intilliggande skrift
element. 

7.2.4 Bakgrunder 

Hittills har inte bakgrunder diskuterats alls, trots att dessa i princip skulle 
kunna räknas som visuella element. Det ligger samtidigt nära till hands att 
se bakgrunden som det som elementen avgränsar sig mot och inte som 
något självständigt och betydelsebärande i sig. Här kommer jag helt kort 
att redovisa hur bakgrunderna generellt ser ut i materialet samt föra ett 
övergripande resonemang om bakgrundemas tänkbara semiotik. 

Generellt gäller att varje sida har minst en bakgrund. I de fall sidan be
står av flera ramar kan dessa dock ha olika bakgrund.^®^ Bakgrunden fun
gerar då som ett medel för textstrukturering och i många fall handlar det 
om att skilja formatorganiserande delar av sidan (exempelvis menyer) 
från resten. 

Av tabell 23 framgår hur de olika bakgrunderna ser ut. Som synes är 
enfärgad bakgrund det vanligaste, även om mönstrad bakgrund inte alls är 
ovanlig. Tittar man närmare på de mönstrade bakgrunderna ser man att de 
allra flesta utgörs av ett abstrakt, närmast dekorativt mönster av exempel
vis flammor, spektrum av färgnyanser eller glitterstänk. I ett fall ges illu
sionen av veckat tyg. En annan bakgrund har ett mönster av fornnordisk 
karaktär med slingrande, stiliserade djurkroppar. En enda bakgrund skiljer 
ut sig genom att innehålla skrift; namnet X-boy upprepas här i ett diago-

Ett tveksamt fall är dock de rader av rosor som förekommer på en av hemsidoma. 
Dessa textstrukturerande element har räknats till avbildningama, men ursprungligen 
förefaller avbildntngen vara ett fotografi som har beskurits och manipulerats. 

Jag har bara räknat rambakgrunder som flera i den mån de är olika. 



naît mönster över en svart bakgrund (se figur 24 nedan, s. 107). Ordet 
fi-amträder dock inte tydligt, utan blir mest till just ett mönster. 

Tabell 23. Bakgrundstyper 

Bakgrund Antal 

Enfärgad 33 
- varav kulört 4 
- varav vit 11 
- varav svart 8 
Mönstrad 14 

Ett sätt att förstå bakgrundemas funktion är att spinna vidare på metafori-
ken i begreppet det semiotiska rummet (se avsnitt 3.3.1). Bakgrunderna 
skulle då snarast svara mot rummets tapeter eller med andra ord grunden 
för den visuella miljö som hemsidan utgör. Med en tapet skapar man 
stämning och atmosfär men också en fond som det övriga möblemanget 
avtecknas mot. Här finns stora möjligheter till olika val som exempelvis 
att låta bakgrunden vara mer eller mindre anslående. Men valet av bak
grund kan också vara betydelsebärande på ett mer indirekt sätt. Genom 
val av bakgrund kan man visa hur man förhåller sig till det semiotiska 
rummet som textyta. Jag menar att det här går att utläsa något om huruvi
da innehavaren vill förankra sin hemsida i en traditionell, pappersburen 
texttradition eller om han eller hon hellre vill se hemsidan som något helt 
annat. 

Valet av vit eller ljus bakgrund måste här ses som det minst markerade 
i förhållande till det prototypiska vita papperet och det som får de andra 
elementen att synas mest. Mot en ljus, omönstrad bakgrund avtecknar sig 
såväl skrift som andra element på samma sätt som trycket på en bok- eller 
tidningssida. Valet av svart bakgrund är något ovanligare i materialet och 
mer markerat eftersom det inte anknyter lika tydligt till den prototypiska 
textens vita papperssida. Genom de kulörta och mönstrade bakgrunderna, 
som alltså är vanligare än såväl de vita som de svarta bakgrunderna, läm
nar dock innehavaren på ett tydligt sätt den traditionella skriftkulturen och 
tapetserar sitt hem, det vill säga sin hemsida, efter eget tycke. Dessa 
mönstrade bakgrunder är ofta mörka. Flera har svart botten och mönster 
som ger intryck av djup och relief. Den platta pappersytan är långt borta 
och det semiotiska rummet liknar verkligen ett riktigt rum. 

I den mån bakgrunder kan sägas ha betydelse menar jag alltså att denna 
ideationellt kan ha att göra med kategorin omständighet och då uttrycker 
plats eller miljö. Den skapar dock inte främst en miljö for sidans innehåll 
utan for besökarens möte med sidans innehavare. På så sätt verkar bak
grunden också interpersonellt genom att utgöra platsen för kontakten. 
Textuellt kan bakgrunden ses som just en fond vars potential främst ligger 



i att framhäva, eller ibland tvärtom gömma, sidans övriga element. Inter-
personellt kan bakgrunden, genom att i högre eller lägre grad anknyta till 
traditionella papperstexters utseende, alltså även ge ledtrådar om besläk
tade genrer och därmed tillhörande interpersonella betydelser. 

7.3 Skriftelement 

7.3.1 Skriftblock 

Som redan framgått är antalet skriftblock i analysmaterialet mycket stort -
nästan en tredjedel av det totala antalet visuella element (se tabell 19, s. 
70). Kategorin rymmer vidare element av ganska olika karaktär och an
vändning. Utgår man från det visuella kan man räkna med tre huvudtyper: 
för det första sådana skriftblock som förekommer i sammanhang där de 
snarast uppfattas som grafiska stycken i en längre sammanhållen skriven 
text, för det andra enstaka skriftblock som uppträder fristående och för det 
tredje enstaka skriftblock i relativ närhet till intilliggande visuella ele
ment. Att den första typen är klart vanligast beror förstås främst på att 
dessa skriftblock är många på de sidor där de förekommer. I själva verket 
är de koncentrerade till ett fatal sidor. 

Ett icke-språkligt medel för att uttrycka mening förefaller vara block
ens utbredning. Skriftblock som fyller hela sidans bredd är vanligast på 
dagboks- och innehållssidor. Den visuella dominansen svarar alltså här 
mot en semiotisk dominans, det vill säga skriftblocken skapar mening på 
egen hand och inte i samverkan med icke-språkliga visuella element. Den 
av sidorna som har i särklass flest skriftblock liknar rent visuelllt en upp
sats eller rapport skriven på papper. De skriftblock på framförallt vänner-
sidorna som semiotiskt relaterar till fotografier, avbildningar och i vissa 
fall även skriftbilder är i stället begränsade i bredd. Ofta står här skriften i 
en smal spalt med det tillhörande visuella elementet i nära anslutning till 
höger eller vänster. Skriftblockens spatiala utbredning kan därför sägas ha 
textuell betydelse genom att markera vad som är viktigast på sidan eller 
vilka element som bör läsas ihop. Man skulle dock även kunna säga att 
spatial utbredning kan ha inte ersonell betydelse. Utbredningen och for
men på skriftblocket kan ge signaler om sidkategori eller kulturell kontext 
och med detta ange vilken typ av kontakt (modus) det är fråga om. 

Skriftblock kan även precis som andra element uttrycka mening icke
språkligt genom sin placering på sidan. Enstaka skriftblock som står högt 
upp på sidorna ftingerar ofta som ingresser till eller bruksanvisningar för 
sidan som helhet. I andra fall står självständiga skriftblock längst ned på 
sidan och ingår därmed i sidans fonnatrelaterade struktur. Det handlar då 
om mer utförlig information om copyright, om senaste uppdatering eller 



liknande. De skriftblock som relaterar till andra skriftblock eller till andra 
visuella element är dock i allmänhet placerade närmare sidans mitt. Pla
cering som visuellt betydelseskapande medel ftxngerar alltså textuellt ge
nom att markera skriftblockets informationsvärde, textstrukturella roll 
(formatrelaterad eller sidintem, se vidare s. 112) samt textuella relation 
till andra visuella element. 

7.3.2 Skriftrader 

Även skriftrader är ofta förekommande i materialet. Knappt en Qärdedel 
av det totala antalet element är skriftrader. Som framgått ovan har skrift-
raderna på rent visuella grunder delats in i tre grupper: de som skrivits 
med liten, medelstor respektive stor grad. Den klart minsta gruppen är den 
med stort skrivna skriftrader. Den näst största gruppen, en knapp tredje
del, utgörs av skriftrader skrivna med relativt liten grad. De flesta, drygt 
hälften, av skriftradema är skrivna med vad jag valt att kalla mellanstor 
grad. 

Utgår vi från det visuella kan vi föga förvånande konstatera att det är 
de stora skriftradema som syns mest. Inte sällan är de det första man ser 
på sidan. De är i allmänhet placerade längst upp eller mitt på sidan och 
kan därmed ofta tolkas som rubriker. Inte sällan markeras emfas och utrop 
visuellt med hjälp av utropstecken, versaler eller rörlig skrift. De betydel
ser som uttrycks icke-språkligt är alltså främst textuella och interperso-
nella. Generellt sett har de stora skriftradema två huvudfunktioner: att 
välkomna eller på annat sätt tilltala besökaren (interpersonellt) och att 
benämna sidan, dess innehavare eller innehåll (ideationellt). Kontakttypen 
(modus i Hallidays tenner) är alltså huvudsakligen erbjudande eller in
bjudande. Ideationellt representeras vanligen de två mest centrala delta-
garrollema, hemsidan och innehavaren, genom språkliga uttryck. Vad 
som sällan uttrycks språkligt i de stora skriftradema är alltså den ideatio-
nella kategorin processer. Möjligen skulle man kunna se den visuella rör
ligheten hos vissa skriftrader som en ideationell representation av en ver
bal process. Att en skriftrad mllar fram på sidan eller fladdrar skulle då på 
ett metaplan kunna tolkas som att den yttras, vilket dock snarast torde 
höra hemma i den interpersonella analysen. 

De små skriftradema är i allmänhet placerade i utkantema av sidan, 
oftast längst ned, annars i marginalema eller i något höm. Den relativa 
storleken signalerar att de inte hör till sidans viktigaste information, sam
tidigt som placeringen för dem till den formatrelaterade stmkturen (se vi
dare s. 112), vilken kan vara nog så viktig. Det faktum att skriftraden är 
liten och är placerad i margmalen eller längst ned signalerar omedelbart 
vad det är fråga om för typ av information. Interpersonellt har dessa rader 
hög modalitet. Den fasta placeringen samt det faktum att de är mycket 
diskreta ger ett seriöst intryck. 



De små skriftradema kan även fungera som länkar, men är då av en typ 
som kan kallas formatinterna (jfr Karlsson & Ledin 2000), alltså länkar 
som leder tillbaka till den egna hemsidans indexsidor eller till andra egna 
sidor. Här förekommer även e-postlänkar, det vill säga länkar som gör det 
möjligt att skicka e-post till innehavaren. Även detta hör till hemsidans 
formatstruktur. (Beträffande sidomas dubbla struktur se vidare s. 112.) 

De så kallade mellanstora skriftradema är sinsemellan mer olika. Här 
finns både tydligt visuellt avskilda rader och rader som främst kan kopp
las till skriftblock eller kombinationer av skriftblock och avbildande ele
ment och som vi konventionellt skulle kalla mellanmbriker. Den senare 
gmppen fungerar i allmänhet på samma sätt som de stora raderna, medan 
de som tillhör den andra typen funktionellt snarast liknar rader skrivna 
med den minsta graden. Detta talar för att vi framförallt har att göra med 
två funktionella typer av skriftrader: rubrikrader på olika nivåer respekti
ve formatrelaterade och administrativt orienterade rader. Att detta inte 
helt motsvaras av min visuella indehiing kan ha att göra med att kategori
seringen alltför fyrkantigt utgått från skriftens storlek generellt och inte 
dess relativa storlek i förhållande till andra element på sidan. Å andra si
dan kan man konstatera att det inte tycks finnas någon tydlig konvention 
bland hemsideinnehavare för var den rent storleksmässiga gränsen mellan 
de två funktionellt olika typema av skriftrader går. Delvis kan detta bero 
på att typstorlek kan variera med vilken webbläsare man använder. 

7.3.3 Skriftlistor 

Till kategorin skriftlistor förs skrift som ej är löpande utan uppställd i en 
eller flera kolumner med eller utan tabellinjer och punkter. Åtskillnaden 
mellan löpande skrift och skrift i lista eller tabell följer därmed den upp-
dehiing informantema själva visar sig göra (Karlsson 2000). Totalt finns 
36 skriftlistor på de 38 sidoma (se tabell 19, s. 70), vilket gör listoma till 
en av de mindre frekventa elementtypema. Dock bör det återigen påpekas 
att en enda skriftlista vanligen ersätter ett större antal skriftblock eller 
skriftrader, varför den kvantitativa jämförelsen blir missvisande. Den 
vanligaste typen av skriftlista fungerar som meny för hemsidan som hel
het, antingen på indexsidan eller i en ständigt närvarande ram. Knappt 
hälften av skriftlistoma är sådana menyer. 

Visuellt konstmerar en lista eller tabell framförallt likhet mellan de 
uppräknade postema. Det som står i samma lista, eller i en tabellkolumn, 
förväntas vara semantiskt likartat, det vill säga ha samma semantiska roll 
i uppställningen. Hos de listor i materialet som utgörs av tabeller med fle
ra kolumner följer den spatiala organisation nästan alltid samma seman
tiska principer. I skriftlistan som visas i figur 24 nedan fungerar varje en
skild rad som attribut till deltagaren (bäraren) X-boy. Det underförstådda 
semantiska ledet är här en relationell process som 'är' eller 'har'. På så 



sätt kan varje rad förstås som en elliptisk proposition (jfr Lemke 1999). 
Tabellen är uppbyggd på så sätt att den vänstra kolumnen innehåller in
formation som man skulle kunna kalla allmän kategori, exempelvis 
"Födelsedatum:" och den högra information om specificerat värde, exem
pelvis "den 21 :a maj 1973 kl 08.37". Detta måste sägas vara normalt för 
listor och tabeller i allmänhet. Det intressanta är att innehavaren väljer att 
uttrycka just detta innehåll i form av en lista och ej i löpande skrift. 

Värt att notera i exemplet är att sista raden, den om bowling, skiljs från 
resten av listan genom en horisontell linje, samtidigt som bland annat 
punkten meddelar att raden trots allt hör till listan. Avgränsningen visar 
inte bara att innehavaren anser denna upplysning vara avvikande. Raden 
är också semantiskt annorlunda strukturerad. I stället för att utgöra attribut 
till X-boy aktualiserar den en ny kontext eller en ny omständighet, i det 
här fallet bowlingverksamheten. Attributet, i detta fall den allmänna kate
gorin, kommer alltså i parentesen, "(bästa serie)", och det mer specifika 
värdet efteråt. 

X-Boy-(info) 

X-Boy i PiiiiktfoiTii 

* Nairn: X-Boy/ 

* Fö dels e^atuæ: D eå 21 : a niaj 19 B kl O 8.37 # 
* bingd: 181 cm - nyfödd 5S cm ' * 
* •'Vikt; 76 Kg - iPi^född 3580g ' 
* Sko storlek: 42-43 - nyfödd mj/cket mindre 
* Familj: Far och en lillasyster 
* Irikomst: mer än de som är 'Fritidsforskare' *ler* 
* Nuvai^aiide syssla: Jobbar i Stocklïolm (mer får du fråga efter) 

* Bowling (bästa sgfie): 138iJ (30/1-98) 

Figur 24, Skriftlista på Tonys (X-boys) egosida 

Menylistomas poster utgörs i stort sett av nominalfraser, såsom "Länkar", 
"Vänner", "Gästbok", och någon enstaka prepositionsfras, exempelvis 
"Om mig", uppräknade efter varandra. Undantaget är vanligen uppma
ningen "Maila mig!". Att samtliga dessa fraser fungerar på formatnivå 



som länkar till olika sidor^®^ ligger i menyns natur. Den visuella regelmäs
sigheten hos skriftlistan understryker alltså det sätt på vilket semantiskt 
och grammatiskt homogena språkliga uttryck presenteras i kolumnerna. 
Uppställningen visar att de ska uppfattas som parallella med samma del
tagare som tematiskt ankare. Med stöd i informantintervjuema kan man 
också påstå att listuppställningen ger hög modalitet åt den mening som 
skapas. Det som framställs med en lista är nämligen enligt informantema 
jämförelsevis sant, neutralt och fritt från subjektivitet (jfr avsnitt 5.2.2.3). 

7.3.4 Skriftbilder 

Skriftbilder är skriftelement där det icke-språkliga får stort utrymme. Ge
nerellt innebär skriftbilden ett slags fÖrtingligande av det skrivna, ungefär 
som en avbildning av en skylt där det står något skrivet. I detta ligger att 
en skriftbild i normalfallet är ofta förekommande och därmed lätt känns 
igen. Den är ett objekt som kan dyka upp på flera sidor inom en hemsida. 

Hemsideinnehavama själva kallar de skriftbilder jag urskilt för ban
ners^ logotyper respektive besöksräknare. Gränsen mellan banner och lo
gotyp är egentligen inte självklar, men rent visuellt är den typiska bannem 
rektangulär medan en logotyp har en mer oregelbunden yttre form. En 
annan typisk skillnad är att banners i allmänhet fungerar som länkar till 
andra webbplatser (exempelvis chattställen eller personliga hemsidor), 
programföretag (som Netscape och Real Audio) eller organisationer (som 
kampanjen "Rör inte mitt Internet"). I ett par fall är bannem en så kallad 
award, en utmärkelse eller belöning, som samtidigt gör reklam för och 
utgör en länk till den som delat ut awarden (se Karlsson 1999:34-35). En 
banner är därför ett tydligt exempel på intertextualitet mellan hemsidor. 
Semiotiskt kan en banner på samma sätt som avbildningama och fotogra-
fiema på vännersidoma (se avsnitt 7.2.1) sägas representera en utomstå
ende röst på sidan och därmed en bit av sidans kulturella kontext. Den har 
hög modalitet i det att den är autentisk, alltså utformad av den främmande 
aktören själv. Bannem tillhör i allmänhet hemsidans marginalinformation 
som jag också kallat den formatorganiserande stmkturen (se vidare s. 
112). Undantagen är här det fåtal banners som finns på länksidor och där 
bannem utgör en av de länkar som räknas upp. 

Utom "Maila mig!", som leder till ett e-postfönster. 



Figur 25, Logotyp som textuellt ankare 

De element som kallas logotyper^®^ är i allmänhet mer integrerade i hem-
sideinnehavarens egen text. I analysmaterialet handlar det ofta om skrift
bilder som innehavaren gjort själv som symbol för den egna personen och 
det egna namnet. I flera fall är logotypen placerad i vänsterramen och 
fungerar textuellt som ett ankare för hela hemsidan (som i figur 25). Den 
berättar var besökaren är och håller ihop de olika sidorna och man kan 
därför säga att den spelar en tydligt formatorienterad roll. 

Figur 26. Besöksräknare 

En liknande roll har besöksräknama^®^ som finns på en dryg sjättedel av 
analysmaterialets sidor. I några fall placeras besöksräknaren i ett ramdo

Eftersom logotyper här räknas som en form av skriflbilder har ett kriterium varit att 
de ska innehålla skrift. Detta innebär att element som vi vardagligen är vana att kalla 
logotyper, men som inte innehåller någon skrift (exempelvis Macintoshs regnbågsfär-
gade äpple), inte räknas hit utan i stället hamnar i kategorin avbildningar. 

Eftersom indelningen i olika typer av element skett på visuella grunder har endast 
sådana besöksräknare som har inslag av avbildning räknats till kategorin skriftbilder. 
Funktionen besöksräknare kan också integreras i en vanlig skriftrad. 



kument, vilket gör att den finns med i kanten av alla sidor inom den aktu
ella hemsidan. I andra fall placeras den längst ned på sidan och i ett fall i 
båda marginalerna. Besöksräknaren skiljer sig något från de andra skrift-
bilderna i och med att den förändras och uppdateras. På så sätt är den mer 
än ett objekt som det räcker att känna igen ytligt. Det skrivna behöver 
också läsas, och det upprepade gånger, för att elementet ska fungera. Vi
suellt representerar den här typen av besöksräknare något slags räkneverk, 
ofta ett digitalt sådant. I semiotiska termer blir den snarast ett verktyg el
ler med andra ord en omständighet. De centrala deltagarna är i stället be
sökaren och sidan. Ibland åtföljs besöksräknaren av förklarande skrift, 
men bruket av besöksräknare är så konventionaliserat att detta i allmänhet 
inte behövs. I stället kan det se ut som i figur 26. Där förmedlar det icke
språkliga att det rör sig om en besöksräknare och står därmed för en stor 
det av den ideationella betydelsen. Skriften i räknaren anger dock den 
centrala omständigheten 'hur många'. Skriftradema ovanför förmedlar en 
annan central omständighet, nämligen 'sedan när'. 

7.4 Det icke-språkliga och det språkliga 

Genomgången har hittills utgått från de oUka elementtyperna och inte sär
skilt skilt mellan om deras mening främst uttrycks språkligt eller icke
språkligt. I det följande kommer de två modalitetema att ställas mot det 
språkliga i ett försök att sammanfatta och exemplifiera hur de olika ele
menten på hemsidorna skapar mening. Framställningen utgår från de tre 
metafunktionema och betydelsekategoriema från figur 18, s. 95. 

7.4.1 Ideationellt 

Generellt i materialet uttrycks processer framförallt språkligt, det vill 
säga i skriftblocken, skriftradema och i viss mån i skriftlistoma (dock så 
gott som aldrig i skriftbildema). I flera fall menar jag ändå att icke
språkliga representationer såsom avbildningar kan sägas uttrycka proces
ser. Dels finns det animerade avbildningar som bokstavligt talat rör sig, 
exempelvis en liten katt som skuttar, en liten droppe som far runt, drakar 
som flaxar och en eld som flammar. Dels finns det i några fall tydliga 
vektorer av den typ Kress & van Leeuwen (1996) tar upp, exempelvis i 
form av en avbildning av en penna som riktas mot ett papper, vilket ger 
tolkningen att pennan (eller snarare den som antas hålla i pennan) skriver. 
Till detta kommer existentiella och relationella processer som gör att bil-
dema blir ett slags konceptuella eller taxonomiska representationer. Dessa 
processer är dock sällan framskjutna och inte centrala för elementets roll 
på sidan, utan får snarast ses som bakgrundsinformation. 



Icke-språkligt i avbildningar och fotografier manifesteras då kategorin 
deltagare tydligare. Ofta utgör den avbildande representationen av delta
gare ett slags tematiskt ankare i multimodala enheter där skrift ingår; ett 
fotografi visar en person och det skrivna kommenterar temat genom for
muleringar som "Här har du en man som...". (Mer om detta i avsnitt 8.2 
nedan.) Även omständigheter kan uttryckas genom avbildningar och fo
tografier, liksom naturligtvis i skrift (språkligt). En intressant elementtyp 
är här bakgrunden som bildligt talat utgör omständigheten (miljön) for 
hemsidan som kommunikativ handling. De enda element som inte kunnat 
tillskrivas någon uppenbar ideationell funktion är de abstrakta visualise-
ringama. 

7.4.2 Interpersonellt 

Modus, här i Hallidays betydelse 'typ av kontakt', uttrycks ofta skriftligt i 
materialet, exempelvis genom direkt tilltal. Intressant nog markeras dock 
modus i det skrivna i stor utsträckning genom tecken som inte är primärt 
språkliga, såsom utropstecken, frågetecken, tre (eller fler) punkter, aste
risker och smileys, det vill säga små figurer sammansatta av kolon, binde
streck och parentes, vilket ger bilden :-) som finns i ett antal variationer'®^ 

Avbildningar och fotografier, där människor, djur och andra figurer ser 
rakt på betraktaren, bidrar också till etablerandet av en viss kontakttyp, i 
allmänhet en begärande sådan. Den typiska avbildningen positionerar be
traktaren på jämlik nivå genom ett neutralt rakt-framifrån-perspektiv. 
Dock är det ovanligt i materialet att sådana kontaktskapande fotografier 
eller avbildningar dominerar en sida på det sätt som ofta förekommer i 
exempelvis reklam och på veckotidningars förstasidor. De flesta fotogra
fier eller avbildningar där deltagaren tittar rakt på betraktaren är små och 
förekommer tillsammans med flera andra, lika små bilder. Den begärande 
effekten blir då inte särskilt stark. Fotografier och avbildningar av ansik
ten används helt enkelt inte i särskilt stor utsträckning för att locka läsaren 
in i interaktion med produkten, såsom är vanligt i många kommersiella 
medier. Fotografierna i analysmaterialet är i stället koncentrerade till sidor 
längre ned i sidhierarkin och har mer specifika funktioner som varierar 
mellan sidkategoriema. Mycket av moduskategorin bör förmodligen föras 
till en högre textnivå, nämligen sidkategorins. Besökaren är i allmänhet 
medveten om de olika sidomas funktion och vissa kontakttyper (välkom
nandet på indexsidan, uppmaningen i gästboken etc.) är förväntade och 
tagna för givna. Detta kan göra att modus inte behöver uttryckas så tyd
ligt. 

Kategorin modalitet är i jämförelse med detta mindre given på förhand. 
Kress & van Leeuwen (1996) talar ju om avbildningars grad av sannhet. 

Blinkande smiley ;-) och skrattande smiley :-D till exempel. 



där den fotografiska representationen anses vara normen för en sann av
bildning. I materialet används också gärna fotografier som just modali-
tetshöjare. Särskilt på fotosidor men även i vännerlistor står fotografierna 
for det sanna, medan skriften intill innehåller mer personligt fargad in
formation. Det är alltså i språket som det mesta av kategorin attityd ut
trycks, speciellt när det gäller multimodala grupperingar av skrift och av
bildningar eller fotografier. (Se vidare avsnitt 8.2.) Det är dock möjligt att 
tolka vissa icke-språkliga uttryck som mer allmänt attitydförmedlande. 
Exempelvis kan bakgrund och dekorativa inslag förmedla en generell at
titydkommentar till sidan och dess innehåll. 

7.4.3 Textuellt 

Eftersom sidan som helhet ses som ett semiotiskt rum inom vilket texter 
kan konstrueras är det naturligt att se textuell organisation som till stora 
delar spatial. Kategorierna tema och rema förefaller dock inte vara lika 
fast låsta till bestämda spatiala placeringar som Kress & van Leeuwens 
modell antyder. Snarare verkar det fungera så att en viss visuell element
typ (exempelvis fotografier) på varje enskild sida etableras som bärare av 
textens tema. Intilliggande skriftblock fungerar sedan som reman. På en 
sådan sida kan dock skriften placeras omväxlande till höger och till väns
ter om respektive fotografi. (Se exempelvis figur 21, s. 98.) Huvudprinci
pen bakom detta verkar snarast vara en visuell symmetri eller balans. På 
andra sidor kan rollfordebiingen vara den omvända, men likafullt konse
kvent. 

Fasta spatiala placeringar används snarast för att hantera vad jag kallar 
sidans dubbla struktur, något som redan aktualiserats ett flertal gånger. De 
två strukturer som skiljs åt genom det spatiala är den formatrelaterade 
strukturen å ena sidan och det huvudsakliga, for sidan unika iimehållet å 
den andra. Generellt används då sidans alla marginaler (vänster och bot
ten i första hand, höger och topp i andra hand) för formatrelaterad infor
mation, medan det mer specifika sidinnehållet placeras centralt.^^^ Frågan 
om informationsvärde måste alltså relateras till denna dubbla struktur. 
Det är inte självklart relevant att försöka avgöra om det formatrelaterade 
innehållet eller det för sidan specifika har högst informationsvärde, efter
som de två strukturerna fyller så olika funktioner. Dessa funktioner är i 
sin tur olika viktiga på sidor ur olika kategorier. På en vännersida är ex
empelvis inte uppgifter om senaste uppdatering lika avgörande som i en 
dagbok. Möjligen är det spatialas betydelse for markering av informa-

Denna uppdelning påminner om åtskillnaden mellan navigationstext och informativ 
text som nämns av Hass (1998:5) och som beskriver den typiska strukturen hos pro
fessionellt formgiva så kallade informativa webbplatser. Den formatrelaterade struktu
ren kan dock, menar jag, innehålla mer än verktyg för navigataion. 



tionsvärde inte särskilt central för hemsidan, där det är viktigare att tydligt 
ange vilken information som hör till vilken struktur (format- respektive 
sidintem struktur). Hemsidan liknar här andra massmedieprodukter som 
bygger på kontinuitet, det vill säga produkter som läsare återkommer till. 
De behöver då känna igen sig visuellt för att snabbt hitta den infonnation 
de söker. Det är då inte givet vilken typ av information som är mest cen
tral för den enskilde läsaren. Viktigare är att var sak återfinns på sin plats. 

7.5 Sammanfattande diskussion 

Inventeringen av visuella element visade att alla element, med undantag 
för dem som benämnts abstrakta visualiseringar, har potential för att ut
trycka mening i samtliga de aktualiserade kategorierna. Vidare förefaller 
det icke-språkliga i princip kunna uttrycka lika många aspekter av mening 
som språket, åtminstone vad gäller de kategorier jag använt. Klart är dock 
att de två modalitetema, liksom de olika elementen i sig, har mer eller 
mindre specialiserade uppgifter på hemsidorna. Det är detta som egentli
gen är det intressanta för en beskrivning av hemsidors semiotik. 

Icke-skriftelement används i materialet på främst tre sätt: 1) De kan re
presentera någon deltagare som sidan eller delar av sidan handlar om och 
på så sätt ingå i en ideationell struktur med andra element. 2) De kan an
vändas på ett icke-representerande sätt och då främst vara textstrukture-
rande. 3) De kan fungera som interpersonella kommentarer genom att 
förmedla exempelvis attityd, ofta i kombination med att de även verkar 
textstrukturerande (som när en gräns markeras med en blomranka i stället 
för en horisontell linje). Icke-skriftelementen fungerar alltså normalt inte 
som texter eller textuella enheter (se vidare avsnitt 8.1.1) på egen hand 
utan skapar mening tillsammans med skriftelementen. 

Om vi sedan går vidare till skriftelementen och börjar med att samman
fatta skriftens icke-språkliga uttrycksmedel kan vi konstatera följande: 1) 
Skriftens relativa storleK^^ har såväl inte ersonell som textuell betydelse. 
Liten grad, vanligen i kombination med placering, innebär ofta hög mo
dalitet och stor auktoritet. Stor grad kan ibland fiingera som ett utrop, men 
är oftast en textuell markör för viktig, icke-formatrelaterad information. 
2) Skriftens visuella utbreddhet och massivitet har också såväl inte erso-
nell som textuell betydelse. Löpande skrift har generellt lägre modalitet 
och anses av informantema (jfr även Karlsson 2000) vara mer personlig 
och subjektiv än glesare presenterad eller uppställd skrift (exempelvis i 

det är den relativa storleken och inte den absoluta som är avgörande hänger del
vis samman med att storleken på skrift kan variera avsevärt mellan olika webbläsare, 
något som användama i allmänhet är väl medvetna om. Detsamma gäller färger och 
kanske i ännu högre utsträckning typsnitt. (Därför har inte heller dessa aspekter av 
skrift utforskats närmare i denna undersökning.) 



form av skriftlistor). Skriftblock i smal spaltform är ofta både spatialt och 
semiotiskt knutna till avbildningar eller andra visuella element, medan 
mer breda skriftformer främst hänger samman med annan skrift. 3) Skrif
tens placering på sidan har textuell betydelse vilket har diskuterats ovan. 
Det mesta av detta är inte förvånande utan kan kännas igen även från 
andra genrer och medier. Konventionen att generellt tolka löpande skrift 
som mer personlig och mindre objektiv förefaller dock mer specifikt 
kopplat till personliga hemsidor. Förmodligen har det sin grund i att det 
för några sidtyper (som egosidan, vännersidan och innehållssidoma) ofta 
handlar om att välja mellan just dessa två visuella presentationsformer. 
De har då också kommit att förknippas med sidans stil i stort. 

Koncentrerar man sig sedan på hur det icke-språkliga hos skriften sam
spelar med det språkliga kan man peka på några fall där skriftens visuella 
sida ersätter delar av det som annars kunde ha uttryckts språkligt. I fråga 
om de små skriftradema som hör till sidans formatorganisation kan man 
till exempel se att dessa har ideationella särdrag gemensamt. Själva hem
sidan fungerar ofta som ej explicit uttryckt föremål för de processer av 
administrativt slag som uttrycks, exempelvis 'uppdatera', 'ha rätt till' el
ler 'ha gjort'. Den handlande deltagaren, som ibland men inte alltid be
nämns, är sidans innehavare. Som språkliga satser är alltså även dessa 
skriftrader elliptiska, men inte heller de är beroende av något annat ele
ment för att bli meningsfulla eftersom sidan och dess innehavare kan ses 
som ständigt aktuella teman för denna typ av yttranden. Omständigheter 
som datum är viktiga och tydligt uttryckta som i exempelvis "Uppdaterad 
980214". Man kan tänka sig att just placeringen och skriftens utformning 
(i liten stil) signalerar att de bör tolkas som kommentarer till sidan. 

Besöksräknama fungerar på liknande sätt. Den semantiska rollen delta
gare, här 'besökare', är underförstådd, liksom målet för besöket, här si
dan. Det som uttrycks är egentligen bara kategorin omständighet, i det här 
fallet hur många gånger sidan besökts. I stället for "Denna sida har be
sökts 2 339 gånger" eller "Du är besökare nummer 2 339" står det bara "2 
339". Det numerära hos skriften spelar alltså den viktigaste ideationella 
rollen, medan det icke-språkliga både hos skriften och hos räknaren sna
rast fungerar interpersonelit just genom att ge yttrandet hög modalitet och 
exakthet. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att de olika elementens och moda-
litetemas specialisering har vissa inslag som är generella for hemsidan 
som helhet medan vissa bör förstås som specifika för olika sidkategorier. 
På ett annat plan är en del konventioner traditionella på så sätt att de har 
sina rötter i äldre medier medan andra framstår som helt nya. 



8 Skrift, bild och sammanhang 

Ett flertal gånger har det påpekats att text på personliga hemsidor främst 
skapas av flera visuella element tillsammans, och då ofta av det språkliga 
och det icke-språkliga i samverkan. Det har också antytts att såväl ele
ment som modaliteter då får olika, specialiserade roller i förhållande till 
varandra och att dessa roller till viss del varierar med vilken sidkategori 
det handlar om. Här kommer relationer mellan element och meningsska-
pande resurser att utforskas närmare i ett antal fallstudier. Efter det att 
analysmetoderna presenterats i avsnitt 8.1, undersöks i avsnitt 8.2 hur 
grupperingar av visuella element skapar mening tillsammans på en av 
analysmaterialets vännersidor. Därefter analyseras i avsnitt 8.3 multi
modal kohesion på en indexsida, medan avsnitt 8.4 behandlar en inne
hållssida och visar hur en viss typ av skriftdominerat meningsskapande 
kan uppvisa släktskap med genrer och traditioner utanför Internet. Slutli
gen sammanfattas och diskuteras analyserna i avsnitt 8.5. 

8.1 Metoder 

8.1.1 Analys av transitivitetsenheter och textuella enheter 

Samverkan i meningsskapande kan naturligtvis studeras på olika nivåer, 
från motsvarande satsens eller propositionens nivå upp till texthelhetens. 
Inom den systemisk-funktionella graiîimatiken utgår man ofta ifrån den så 
kallade tramitivitetsenheten ("transitivity unit") som egentligen är den 
enhet som hela den systemiska teorin kretsar kring. En semantisk transiti-
vitetsenhet motsvarar i sin mest kongruenta språkliga form den fullständi
ga satsen som kan beskrivas som en process med tillhörande deltagare 
och eventuella omständigheter. Transitivitetsenheten är en viktig utgångs
punkt i O'Hallorans (1999a, 1999b), OTooles (1990, 1994) och Martins 
(2002) analyser. Med denna enhet som utgångspunkt undersöker även 
Thibault (2001) det multimodala meningsskapandet i reklamfilmer. Att 
jag använder begreppet transitivitetsenhet beror främst på att jag även i 
övrigt ansluter mig till Hallidays begrepp och teoretiska ram. Annars 
kunde begreppet satsatom (Källgren 1979) även ligga nära till hands. En 
satsatom är enligt Källgren "en enhet som ska innehålla en avgränsad och 
minimal bit information, vanligen representerad som en proposition" (s. 
109). Satsatomer kan vara existentiella eller relationella och alltså ut
trycka att något finns eller ge något en egenskap. Uppdelningen av sats



atomer svarar mot Hallidays resonemang om olika typer av processer. Det 
som närmast skiljer min analys från Källgrens är att hon även gör skillnad 
mellan explicita och implicita satsatomer. I det förra fallet är dessa expli
cit uttryckta i texten, i det senare fallet infererade. Detta gör att analysen 
till viss del lägger till de satsatomer som inte finns uttryckta. Jag kommer 
i första hand att ägna mig åt explicit uttryckta transitivitetsenheter, även 
om jag menar att dessa kan uttryckas på andra sätt än genom språkliga 
satser. 

I analysen arbetar jag även med vad jag kallar textuella enheter, vilket 
syftar på innehållsenheter som hierarkiskt befinner sig mellan transitivi-
tetsenheten och texthelheten. I skrivna texter markeras denna innehållsni
vå ofta formmässigt av det grafiska stycket (jfr Strömquist 1987) och kan 
jämföras med vad som ibland kallas makropropositioner, det vill säga 
överordnade propositioner med eventuella mikropropositioner (se Hell-
spong & Ledin 1997:117 ff. och van Dijk 1980). De olika innehållsliga 
enhetemas hierarki illustreras i figur 27. Det semiotiska rummet ska alltså 
ses som den centrala potentialen för text. Ett semiotiskt rum är dock inte 
automatiskt detsamma som en text. Därför är det principiellt möjligt för 
ett semiotiskt rum att rymma flera texter. Texterna kan i sin tur bestå av 
en eller flera textuella enheter som kan bestå av en eller flera transitivi
tetsenheter. 

Semiotiskt rum 

Text 

Textiiell enhet 

T ransitivitetsenhet 

Figur 27, En hierarki av enheter för textuellt sammanhang 

Analysen sker med utgångspunkt i de visuella element och de betydelse
potentialer som kommit fram ur den första, inventerande genomgången i 
kapitel 7. Relationen mellan de ytligt definierade visuella elementen och 
de betydelseenheter som åskådliggjorts i figur 27 är alltså inte given. Frå
gor som kan ställas är på vilken nivå i hierarkin som de visuella elemen
ten oftast samverkar samt på vilken nivå modaliteter vanligen samverkar. 
En annan fråga är vilka typer av betydelse olika modaliteter uttrycker i de 
olika enheterna. Detta innebär att jag undersöker på vilket sätt den skrivna 
språket skapar textuella enheter tillsammans med det icke-språkliga. Två 
sidor kommer att analyseras på detta sätt: dels Manges vännersida (se av



snitt 8.2) som innehåller i stort sett lika mycket skrift som avbildningar 
och fotografier, dels Ann-Louises innehållssida om hajar (se avsnitt 8.4) 
som kvantitativt domineras av skriftblock. 

8.1.2 Kohesionsanalys 

Genom de hittills presenterade analysgreppen, både i detta och tidigare 
kapitel, utsätts hemsidan för olika grader av dekonstruktion: i visuella 
element och i betydelseenheter på olika nivåer. För att nå ytterligare för
ståelse av hemsidans textualitet och skriftens roll i denna genomför jag 
även en analys av kohesionen på en hel sida. 

Kohesion ställs i litteraturen ofta mot begreppet koherens. Det senare 
används då för att beskriva ett mer allmänt upplevt sammanhang, inte 
sällan kopplat till kontexten, medan det förra reserveras för språkligt mar
kerade samband (jfi- Hellspong & Ledin 1997:35). Det finns en uppenbar, 
men ändå ej enkelt beskrivbar, relation mellan de två. Exempelvis skriver 
Halliday (1994:339): "For a text to be coherent, it must be cohesive". Ko
herens förutsätter alltså för Halliday kohesion, vilket antyder att kohesion 
inte handlar om ytlig, formell struktur utan om semantiskt, innehållsligt 
sammanhang, och kanske är det som framförallt ligger bakom upplevel
sen av koherens hos läsaren.'"^ 

Halliday & Hasan (1976) definierar kohesion som de semantiska rela
tioner som binder samman en text. Mer specifikt menar de att kohesion 
föreligger "when the INTERPRETATION of some element in the discourse 
is dependent on that of another" (s. 4). Kohesion firms alltså inte i språket 
utan realiseras genom språket. Eftersom kohesion enligt detta synsätt är 
ett i grunden semantiskt snarare än formellt fenomen är det i princip obe
roende av språkliga strukturer som exempelvis satsen.^^ 

En poäng med Hallidays & Hasans betoning av den semantiska grun
den är att kohesion skulle kunna uttryckas även via andra tecken än de 
språkliga. En modell för en modalitetsoberoende kohesionsanalys skulle 
då kunna utgå ifrån Hallidays & Hasans uppdelning av semantiska rela
tioner efter deras "natur". De talar här om tre kategorier: "relatedness of 
fonn", "relatedness of reference" samt "semantic connection". I anslut-

Det som skiljer koherens från kohesion hos Halliday är att koherens förutom kohe
sion kräver att yttrandet eller texten måste vara kohesivt på ett sätt som passar in i det 
aktuella registret. 

Halliday & Hasan analyserar dock kohesionen så som den uttrycks språkligt genom 
ord och grammatiska markörer, något som de även fått kritik för (jfr Brown & Yule 
1983). Fokusering av det språkstrukturella är dock kännetecknande för den textling-
vistiska traditionen (exempelvis Enkvist 1974, Källgren 1979). Det är helt enkelt svårt 
att analysera semantiska relationer utan att gå vägen via tecknen för dessa. (Jfr här 
diskussionen om semasiologiskt respektive onomasiologiskt perspektiv i avsnitt 5.1.2 
ovan.) 



ning till detta resonerar de om kohesion på två plan: textens och på situa
tionens. 

Den första kategorin, "relatedness of form" kommer i min analys att 
benämnas formkohesion. Språkliga uttryck för denna typ av kohesion är 
enligt Halliday & Hasan vad de kallar "substitution", "ellipsis" och 
"lexical collocation", det vill säga utbyte (exempelvis "a square one" i 
stället för "a square tepot"), utelänmande av ord ("How many teapots are 
you buying? - Three") eller kollokation (när ord förväntas förekomma i 
par, som "boys and girls", "north and south" och bindningen sker mellan 
dessa ord). Formkohesion kännetecknas av att sambandet alltid finns 
inom texten, det vill säga är endoforiskt. En specifik form, i språket en 
grammatisk sådan, signalerar att samband ska sökas i det som nämnts ti
digare. Halliday & Hasan menar, trots sin betoning av kohesionens se
mantiska natur, att denna typ av bindning sker genom formen och inte 
genom betydelsen (s. 306). Att formkohesion kan upprättas även genom 
icke-språkliga uttryck är alltså inte självklart. 

Den andra kategorin, "relatedness of reference", går i min analys under 
beteckningen referenskohesion. De språkliga kohesionstypema som Hal
liday & Hasan för hit är "reference" och "lexical reiteration", det vill säga 
bindning genom pronominalisering eller upprepning (av samma ord, med 
synomym eller hyponym). Det centrala för denna bindningstyp är att det 
är samma referent eller samma referentfamilj som avses. Relationen är 
vad Halliday & Hasan kallar "incidentially cohesive", eftersom samban
det i grunden är exoforiskt, eller textextemt. När referenten väl förts in i 
texten blir de fortsatta omnämnandena dock textintemt kohesiva.^'® Jag 
skiljer i analysen först och främst mellan text extern {exoforisk) och text
intern (endoforisk) referenskohesion. Den textintema delar jag vidare upp 
i två typer: identisk, som bygger på att samma referent avses, och be
greppslig, som snarare bygger på släktskap inom ramen för ett semantiskt 
falt. Den senare typen liknar på många sätt det som ovan kallats formko
hesion, eftersom bindningen i båda fall sker endast genom själva uttryck
et; språkligt handlar det i det första fallet om en grammatisk komponent 
och i det andra fallet om en lexikal. I en analys av multimodal text blir det 
därför extra intressant att se om deima princip för bindning {formkohesion 
respektive textintern begreppslig referenskohesion) kan uttryckas även 
icke-språkligt. 

Den sista bindningstypen, "semantic connection" kallar jag diskursiv 
kohesion. Det rör sig här inte om bindning mellan uttryck för referenter 
utan snarare om en relation mellan två i texten uttryckta utsagor eller ytt-

Halliday & Rasan (1976:305-306) skriver: "There is still, no doubt, an ultimate 
referent beyond the language, which defines the nature of relationship between the 
two instances. But the immediate referent of the second instance is the first iastance; 
and it is this immediate referent, the previous mention, that now constitutes the rele
vant environment, not the extralinguistic referent." 



randen som helhet. Jag har valt tennen diskursiv eftersom jag uppfattar 
denna bindningstyp som huvudsakligen relaterad till diskursen som sådan. 
Relationen kan antingen vara ideationell, och då exempelvis representera 
tidsföljd i en narrativ, eller inte ersonell, och då till exempel koppla 
samman två steg i en argumentation. Diskursiv kohesion är per definition 
textintem, eller endofor. Det intressanta i analysen är snarast hur denna 
kohesionstyp uttrycks. 

En analys av kohesionen på en sida kan visa dels vilken typ av relatio
ner de två modalitetema kan uttrycka, dels hur mycket av det språkligt 
respektive icke-språkligt uttryckta sammanhanget som kodas inom texten 
och hur mycket som måste härledas ut situationen. Enligt Halliday & Ha
san är det typiskt for språket att omvandla exoforisk referens till endofo-
risk, det vill säga binda sammanhanget till själva texten (s. 306). I själva 
verket kan detta sägas vara ett av de utmärkande dragen for text. En se
mantiskt baserad kohesionsanalys av en multimodal text kan därmed ge
nom att visa hur mycket av det for texter utmärkande inomtextuella sam
manhanget som uttrycks uttrycks icke-språkligt, samt på vilket sätt detta 
sker, bidra till att belysa hur multimodal textualitet skapas. 

Den sida som jag analyserar på detta sätt är Pyrets indexsida (se avsnitt 
8.3). Eftersom denna sida är uppbyggd av en mängd olika visuella ele
ment kan den tjäna som ett exempel på hur kohesion manifesteras mellan 
element av olika typer och där olika modaliteter kan antas tas i bruk. 
Dessutom är ambitionen att kohesionsanalysen ska belysa hur en indexsi
das mening är strukturerad på ett mer allmänt plan, det vill säga oavsett 
vilka modaliteter och visuella element som är inblandade. 

8.2 Manges vännersida: multimodala elementgrupper 

Den mest centrala funktionen for en vännersida är att presentera ett antal 
vänner och därmed även innehavarens relation till dessa personer. Ibland 
förekommer även länkar till vännemas hemsidor, men detta förefaller inte 
obligatoriskt (jfr avsnitt 5.2.2.5). Analysmaterialets vännersidor består 
alla förutom rubrik och formatrelaterad information av ett antal enheter 
som presenterar var och en av vännerna. Dessa kan vara utbyggda i olika 
hög grad. På en av sidoma utgörs presentationen endast av ett namn, på 
en sida av namn och personlig beskrivning (uppställt i tabell) och på två 
av sidoma av nanm, personlig beskrivning och bild (fotografi eller av
bildning). Som exempel på den utbyggda typen av presentationer analyse
ras Manges vännersida som visas i figur 28. (Se även figur 42 i bilaga 10, 
s. 191, där sidan visas i färg.) Analysen kommer att utgå från de visuella 
gmpperingama av avbildningar, fotografier, skriftrader och skriftblock 
som ringats in i figuren. De sex gmpperingama i figuren (i praktiken 
skriftblocken i dessa samt en kommentar om övriga element) är utskrivna 



i exemplen (la-f) nedan. Sidan fortsätter nedåt med samma struktur och 
ytterligare 20 likadana enheter. 

iiiiiiii 
iiili 

Figur 28. Visuella grupperingar på Manges vännersida 

(la) [Foto, två små avbildningar och en skriftrad: "Grippe"] Här hittar du en 
man som är väldigt bra kompis inte bara pä nätet utan även privat. Han jobb-
ar som ljudtekniker så vi har en del gemensamt 

Grupperingen i exempel (la) består alltså av ett fotografi, två små avbild
ningar som symboliserar olika kommunikationsprogram (Powow och 
ICQ'"), en skriftrad ("Grippe") och ett skriftblock. 

Jag kan utläsa ett antal transitivitetsenheter inom ramen för gruppering
en (la). Varje transitivitetsenhet har alltså sitt centrum i en process till 
vilken kan kopplas deltagare och omständigheter. I analysen räknar jag 
utöver de huvudsakliga processtypema materiella, relationella och men
tala processer även med existentiella, verbala och beteendemässiga 
( behavioural") processer. Till de materiella processerna knyts som tidi-
gare nämnts deltagairollema aktör respektive mål, till de relationella rol
lerna bärare respektive attribut (om processen uttrycker attribution) eller 
utpekad respektive värde (om det handlar om identifikation), till de men
tala rollerna upplevare respektive fenomen, till de existentiella endast 
rollen den/det existerande^ till de verbala rollerna talare respektive det 
utsagda och slutligen till de beteendemässiga endast den handlande."^ 

ICQ-blomman visar med grön färg om Grippe är uppkopplad och därmed möjlig att 
kommunicera med direkt. 

Termerna är försvenskningar av de översättningar till norska som fmns i Berge 
Coppock & Maagerø (1998:38-48). Nämnas bör att Halliday presenterar de olika ty-

transitivitetssystemet realiseras i engelska språket 
(1994.107). Det är alltså inte givet att just dessa typer av processer är aktuella i icke-



Av intresse for analysen är dock inte i första hand exakt vilka roller 
som uttrycks utan i vilken mån och på vilket sätt transitivitetsenheter och 
textuella enheter byggs upp av de båda modalitetema tillsammans. Grup
peringen (la) kan analyseras som följer: 

- en existentiell process (markeras av själva fotografiet) med mamien på fotografiet i 
deltagarrollen den existerande 

- en relationen process (den spatiala relationen mellan fotografiet och symbolerna) 
med mannen på fotografiet, även uttryckt genom namnet, som bärare och kommuni
kationsmöjligheterna ICQ respektive Powow (de små avbildningama) som attribut 

- en relationel! process (den spatiala relationen mellan fotografiet, skriftraden och 
länken) med mannen på fotografiet, även uttryck genom namnet, som bärare och 
hemsidan (representerad av länken) som attribut 

- en relationeil process (den spatiala relationen mellan fotografiet och skriflraden) 
med mannen på fotografiet som utpekad och namnet ("Grippe" i skriftraden) som vär
de 

- en mental process ("hittar"), med "du" som upplevare och "en man" som fenomen 
och "här" + fotografiet som omständigheten plats 

- en relationen process ("är") med "(en man) som" som bärare, "väldigt bra kompis" 
som attribut och "inte bara på nätet utan också privat" som omständigheten plats 

- en materiell process ("jobbar") med "han" som aktör och "som ljudtekniker" som 
omständigheten roll 

- en relationeil process ("har gemensamt") med "vi" som bärare och "en del" som 
attribut 

Schematiskt framställt analyseras grupperingen (la) som i tabell 24 
(samtliga tabeller med transitivitetsanalyser redovisas sist i detta avsnitt) 
där uppdehiingen mellan modalitetema åskådhggörs tydligare. Som synes 
framställs de första tre transitivitetsenhetema främst av det icke-språkliga 
och den Qärde av de två modalitetema tillsammans. De fyra återstående 
enhetema är framförallt språkliga, även om delar av dem uttrycks paral
lellt i bilden. På samma sätt upprepar den språkliga benämningen, 
"Grippe", deltagarrollen bärare i den andra och tredje transitivitetsenhe-
ten. Ser man det principiellt är det alltså Manges personliga kommentar 
om vännen som uttrycks språkligt, medan identifieringen av vännen 
främst sker spatialt liksom kopplingen mellan vännen och dennes namn. 

språkligt visuellt meningsskapande. Eftersom denna analys inte går djupare ned i tran-
sitivitetseenhetema än till att identifiera processer och roller, finner jag det ändå rim
ligt att utgå från Hallidays kategorier (vilket exempelvis även O'Halloran, 1999b, 
gör). 



Den visuella gruppen kan här ses som en textuell enhet med det över
gripande makrotemat vännen Grippe. Enhetens delar behandlar sedan oli
ka aspekter av Grippe (eller av det faktum att han är Manges vän): hur han 
ser ut (fotografiet), vad han heter (skriftraden), hur man kontaktar honom 
inklusive en inbjudan att göra det (symbolerna för Powow och IGQ) samt 
hur han är och vilken relation han har till Mange (skriftblocket). De olika 
elementen bidrar alltså med olika delar till enheten. Skriftens uppgift är, 
förutom att benämna Grippe, framförallt att förmedla Manges personliga 
beskrivning av och åsikt om vännen. Kontakten mellan Grippe och besö
karen skapas dock direkt genom fotografiet och kontaktmöjligheterna. 
Som textuell enhet är den visuella grupperingen utpräglat multimodal. 

Liknande mönster upprepas i de andra fem grupperingarna (förtydliga
de nedan i exemplen Ib-f) liksom i samtliga visuella grupperingar i de 
två spalterna. Mange berättar i skrift om respektive vän vars existens eta
bleras genom ett fotografi eller en avbildning. Språkligt anknyter Mange 
explicit dels till fotografiet eller avbildningen, dels till vännens hemsida 
(som ju visuellt förenas i samma element). De visuella grupperingarna 
analyseras i tur och ordning i tabellerna 24-29 på sidorna 124- 129. 

(Ib) [Avbildning, två små avbildningar och en skriftrad: "Nattis"] Har börjar 
man ana Ugglor i mossen. Det här en kvinna som jag har lärt känna ute på 
nätet, busig så det forslår, litar du på henne så har du gjort bort dig re
jält..*ler* 

(Ic) [Avbildning, två små avbildningar och en skriftrad: "Eagle Chvl"] Flera 
ugglor, fast det här en klok uv från de allra nordligaste delarna av Sverige, 
spana in de sköna naturbilderna på hans hemsida 

(Id) [Foto, två små avbildningar och en skriflrad: "Dee Jay Thorsson"] Spana i 
denna kollegas hemsida han tar upp en del roliga kommentarer angående DJ-
yrket, samt at[t]^^^ här hittar du länkar till nåra listor. Vi har inte jobbat på 
samma sätt när det gäller länkar men han sida är värd ett besök 

(le) [Foto, två små avbildningar och en skriftrad: "Cecce"] Här har vi ett liten 
go tjej, liten och liten, hon är en halv centimeter kortare än jag. Skånetös med 
sunda värderingar och jätterolig att prata med. min Cyber syrra ändå... 

(If) [Avbildning, två små avbildningar och en skriflrad: "Tranås 22"] En kille 
vars största idoler är Erasure, en av de första som jag lärde känna över nätet. 
Han heter egentligen Artur men vad Tranås står för far ni räkna ut själva 

Av de ideationella analyserna i tabellerna 24-29 framgår att språket och 
det icke-språkliga har liknande uppgifter i samtliga visuella grupperingar. 

Uppenbara skrivfel i informantemas texter har jag korrigerat och om möjUgt mar
kerat mina tillägg med hakparentes. 



Avbildningen eller fotografiet etablerar genomgående personens existens. 
Länkningen från fotografiet visar att personen har en hemsida, de små 
avbildningama intill att och hur han eller hon kan kontaktas. Skriftraden 
förser personen med ett namn. Skriftblocket ger sedan Manges personliga 
kommentar om vännen. Vi far veta hur de träffats och hurdan deras rela
tion är. I flera fall nämns också hur personen är. Interpersonell ligger allt
så det mesta av kategorin attityd i det skrivna språket. När det gäller mo
dus kan vi konstatera att i alla bilder, utom den på Dee Jay Thorsson (se 
tabell 27), tittar vännen (eller symbolen för vännen) direkt på besökaren. 
Detta skapar en direkt kontakt som stärks av att Mange i skriften ofta till
talar läsaren med du. Fotografierna och avbildningama kan slutligen sä
gas ha högre modalitet än det skrivna genom att vara autentiska och utgör 
alltså ett bevis på att innehavaren verkligen känner personen ifråga. Detta 
gör att även en barnslig avbildning av en uggla (se tabell 25) kan sägas ha 
hög modalitet. Den är nämligen verkligen Nattis sanna symbol och inte 
Manges egen version av den. 

Tematiskt fungerar fotografierna och avbildningama (med undantag för 
symbolema för kommunikationsprogram) som ankare i de olika enheter
na, medan övriga element är kommentarer (reman). Även när temat i en 
transitivitetsenhet uttrycks språkligt, exempelvis med "han", fungerar bil
den som ett parallellt tema och på ett övergripande plan ett makrotema. I 
några fall är det språkliga uttrycket elliptiskt, som exempelvis "skånetös 
med sunda värderingar" i tabell 28 där deltagarrollen utpekad är underför
stådd. Fotografiet eller avbildningen kan i sådana fall sägas uttrycka den 
underförstådda deltagarrollen, även om detta inte är nödvändigt för att 
den språkliga satsen ska bli begriplig. Detta markeras i analysema så att 
den icke-språkligt uttryckta deltagarrollen satts inom parentes. De katego
rier som oftast uttrycks icke-språkligt är existentiella processer, som ut
trycks genom fotografier och avbildnmgar, relationella processer, som 
uttrycks spatialt, samt olika deltagarroller som kopplas till dessa och 
andra (språkligt uttryckta) processer. Intressant är också den sista enheten 
i tabell 25, där deltagarrollen den handlande uttrycks genom att den 
språkligt uttryckta processen "1er" omges med två asterisker, en konven
tion som närmast blivit standardiserad i chattsammanhang. 

Varje visuell gmppering är en textuell enhet som är såväl självständig 
som funktionellt odelbar, eftersom presentationen av vänner på en vän-
nersida syftar just till att presentera och beskriva vännen samt att för
medla kontakt mellan vännen och besökaren. På den aktuella sidan klarar 
inte skriften detta utan hjälp av fotografiema och avbildningama, och utan 
skriften som förmedlar de personliga kommentarema skulle sidan inte 
vara en riktig vännersida. (Jfr avsnitt 5.2.2.5 samt Karlsson 2000:32-33 
om informantemas kriterier för en vännersida. Bland annat menar de att 
en sådan sida ska mnehålla just personhga kommentarer.) Slutsatsen 
måste bli att de textuella enhetema är utpräglat multimodalt realiserade 



och att språket och det icke-språkliga tilldelats vissa speciella uppgifter 
inom enheten. Den visuella grupperingen av element motsvaras alltså av 
en semiotisk inre samverkan liksom av en semiotisk självständighet hos 
enheten. 

Tabell 24. Transitivitetsenheter i gruppering (la) 

Språkligt Icke-språkligt 

Process - existentiell: själva representationen 
Deltagare — den existerande: mannen på fotogra

fiet 
Omständighet - -

Process - relationell: spatial relation""* 
Deltagare bärare: "Crippe" bärare: mannen på fotografiet 

attribut: kommunikationskanaler (de 

Omständighet 
två små avbildningama) 

Process - relationell: spatial relation"^ 

Deltagare bärare: "Crippe" bärare: mannen på fotografiet 
attribut: hemsidan (genom länken) 

Omständighet - -

Process - relationell: spatial relation 
Deltagare värde: namnet "Crippe" utpekad: mannen på fotografiet 
Omständighet - -

Process mental: "hittar" -

Deltagare upplevare: "du" 
fenomen: "en man" 

— 

Omständighet plats: "här" plats: fotografiet (som utgör länk till 
hemsidan) 

Process relationell: "är" -

Deltagare bärare: "en man som" bärare: mannen på fotografiet 

Omständighet 
attribut: "väldigt bra kompis" 

Process materiell: "jobbar" -

Deltagare aktör: "han" aktör: mannen på fotografiet 
Omständighet roll: "som ljudtekniker" -

Process relationell: "har gemensamt" -

Deltagare bärare: "vi" 
attribut: "en del" 

bärare: mannen på fotografiet 

Omständighet - -

Denna transitivitetsenhet tolkas alltså här som motsvarande 'Grippe har Powow och 
ICQ'. Det är dock möjligt att dessutom tolka enheten som en uppmaning riktad mot 
läsaren, ungefar: 'Kontakta Grippe med hjälp av Powow eller ICQ!' Det samma gäller 
i princip nästa transitivitetsenhet, här tolkad som 'Crippe har en hemsida'. 

Se not 114. 



Språkligt Icke-språkligt 
Process - existentiell: själva representationen 
Deltagare - den existerande: figuren i avbild-

ningen (symboliskt) 
Omständighet - -

Process - relationell: spatial placering 
Deltagare bärare: "Nattis" bärare: figuren i avbildningen at

tribut: kontaktkanaler (de två små 
avbildningama) 

Omständighet - -

Process - relationell: spatial placering 
Deltagare bärare: "Nattis" bärare: figuren i avbildningen at

tribut: hemsida (genom länken) 
Omständighet - -

Process - relationell: spatial placering 
Deltagare värde: namnet "Nattis" utpekad: figuren i avbildningen 
Omständighet - -

Process mental: "börjar ana" -

Deltagare upplevare: "man" fenomen: figuren i avbildningen 
fenomen: "ugglor i mossen" 
(idiom) 

Omständighet plats: "här" plats: avbildningen 

Process mental: "lärt känna" -

Deltagare upplevare: "jag" fenomen: figuren i avbildningen 
fenomen: "(en kvinna) som" 

Omständighet plats: "ute på nätet" -

Process {relationen, ej uttryckt) -

Deltagare värde: "busig" -

Omständighet - -

Process mental: "lita på" -

Deltagare upplevare: "du" -

fenomen: "henne" 
Omständighet - -

Process beteendemässig: "gjort bort -

dig" 
Deltagare den handlande: "du" -

Omständighet - -

Process beteendemässig: "1er" -

Deltagare - den handlande: Mange själv (mar
keras av * *) 

Omständighet - -
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Tabell 26, Transitivitetsenheter i gruppering (1 c) 

Språkligt Icke-språkligt 
Process - existentiell: själva avbildningen 
Deltagare - den existerande: figuren i avbild

ningen (symboliskt) 
Omständighet - -

Process - relationell: spatial placering 
Deltagare bärare: "Eagle Owl" bärare: figuren i avbildningen at

tribut kontaktkanaler (de två små 
avbildningama) 

Omständighet - -
Process 
Deltagare bärare: "Eagle Owl" 

relationell: spatial placering 
bärare: figuren i avbildningen at
tribut: hemsida (genom länken) 

Omständighet - -

Process - relationell: spatial placering 
Deltagare 
Omständighet 

värde: namnet "Eagle Owl" utpekad: figuren i avbildningen 

Process (relationeil, ej uttryckt) -

Deltagare attribut: "fler ugglor" bärare: figuren i avbildningen 
Omständighet - -

Process relationell: "är" -

Deltagare utpekad: "den här" 
värde: "en klok uv fi*ån.. 

utpekad: figuren i avbildningen 

Omständighet - -

Process mental: "spana in" -

Deltagare fenomen: "de sköna naturbil
derna på..." 

— 

Omständighet - -

Här kunde man även tänka sig att analysera "en uv" som bärare och "klok" som 
attribut. Detta förändrar dock inte fördelningen mellan språkligt och icke-språkligt 
uttryckta roller. 



Språkligt Icke-språkligt 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

-

existentiell: själva representationen 
den existerande: mannen på foto
grafiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "D Jay Thorsson" 
relationell: spatial relation 
bärare: mannen på fotografiet 
attribut: kontaktkanaler (de två små 
avbildningama) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "D Jay Tliorsson" 
relationell: spatial relation 
bärare: mannen på fotografiet 
attribut: hemsidan (genom länken) 

Process 

Deltagare värde: namnet "D Jay Thors
son" 

relationell: spatial relation 

utpekad: mannen på fotografiet 

Omständighet — 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

mental: "spana i[n]" 
fenomen: "denna kollegas 
hemsida" 

fenomen: hemsidan (via länk) (även 
"denna kollega" syftar på fotografi
et) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

verbal: "tar upp" 
talare: "han" 
det utsagda: "en del roliga 
kommentarer..." 

talare: mannen på fotografiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

mental: "hittar" 
upplevare: "du" 
fenomen: "länkar till nåra.. 
plats: "här" plats: hemsidan (via länken) 

Process 

Deltagare 
Omständighet 

materiell: "har (inte)^^^ 
jobbat" 
aktör: "vi" 
sätt: "på samma sätt" 
sak: "när det gäller länkar" 

aktör: mannen på fotografiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationell: "är" 
bärare: "hans sida" 
attribut: "väl värd ett besök" 

-

Negationer hör enligt Halliday till den interpersonella analysen. 



Språkligt Icke-språkligt 
Process - existentiell: själva representatio-

Deltagare 

Omständighet 

-

livli 
den existerande: kvinnan på foto
grafiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "Cecce" 
relationell: spatial relation 
bärare: kvinnan på fotografiet 
attribut: kontaktkanaler (de två 
små avbildningama) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "Cecce" 
relationell: spatial relation 
bärare: kvinnan på fotografiet 
attribut: hemsidan (genom länken 

Process 
Deltagare 
Omständighet 

värde: namnet "Cecce" 
relationell: spatial relation 
utpekad: kvinnan på fotografiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationeli: "här har vi" 
utpekad: tjej 
värde: "liten go"^^^ 

utpekad: kviiman på fotografiet 
(syftas på med "här") 

Process 
Deltagare 
Omständighet 

attribut: "liten och liten" -

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationell: "är" 
bärare: "hon" 
attribut: "en halv centimeter 
kortare..." 

bärare: kvinnan på fotografiet 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

(koordinerad med "är" ovan) 
värde: "Skånetös med sunda 
värderingar" 

{utpekad: kvinnan på fotografiet) 

Process 
Deltagare 
Omständighet 

(koordinerad med "är" ovan) 
värde: "jätterolig" {utpekad: kvirman på fotografiet) 

Process 
Dehagare 
Omständighet 

(koordinerad med "är" ovan) 
värde: "min Cyber syrra" (utpekad: kvinnan på fotografiet) 

Jfr not 116. 



Tabell 29. Transitivitetsenheter i gruppering (If) 

Språkligt Icke-språkligt 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

-

existentiell: själva avbildningen 
den existerande: figuren i avbild
ningen (symboliskt) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "Tranås 22" 
relationell: spatial placering 
bärare: figuren i avbildningen at
tribut: kontaktkanaler (de två små 
avbildningama) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

bärare: "Tranås 22" 
relationell: spatial placering 
bärare: figuren i avbildningen 
attribut: hemsida (genom länken) 

Process 
Deltagare 
Omständighet 

värde: nanmet "Tranås 22" 
relationell: spatial placering 
utpekad: figuren i avbildningen 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

(relationell: relativsats) 
bärare: "en kille" 
attribut: "största idoler" 

bärare: figuren i avbildningen 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationeli: är"^ 
utpekad: största idoler 
värde: Erasure 

-

Process 
Deltagare 
Omständighet 

{relationeli, ej uttryckt) 
värde: "en av de första..." {utpekad: figuren i avbildningen) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

mental: "lärde känna" 
upplevare: "jag" 
(fenomen: [som], ej uttryckt) 
plats/medel: "över nätet" 

(fenomen: figuren i avbildningen) 

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationell: "heter" 
utpekad: "han" 
värdet: "Artur" 

-

Process 
Deltagare 

Omständighet 

relationell: "står för" 
utpekad: "namnet Tranås" 
värde: "vad" 

-

Process 
Deltagare 
Omständighet 

mental: "räkna ut" 
upplevare: "ni" 
ledsagande: "själva" 

-

I systemisk analys kan i stort sett kan alla nominalfraser "packas upp" och analyse
ras vidare. Jag väljer här att göra så endast om nominalfrasema som innehåller en sats. 



8.3 Pyrets indexsida: multimodal kohesion 

Liksom vännersidan är indexsidan en kategori där det generellt i materia
let förekommer element av många olika typer. Både indexsidan och vän
nersidan tillhör hemsidans kärna och är orienterade inåt, mot hemsidans 
egen värld och Intemetbaserade diskursgemenskaper (chattare etc.), sna
rare än utåt mot bredare diskursgemenskaper och sammanhang utanför 
Internet. Även här kan det alltså finnas anledning att förmoda att skriften 
har en begränsad roll när det gäller att skapa sidans text. 

Syftet med kohesionsanalysen nedan är att beskriva hur sammanhang 
kan markeras mellan textuella enheter som i sig är multimodalt uppbygg
da samt att belysa indexssidans speciella innehållsstruktur. Detta sker i 
form av en närläsning med utgångspunkt i de semantiska kohesionstyper 
som presenterats av Halliday & Hasan (1976) och som redogjordes för i 
avsnitt 8.1.2. Den valda sidan är Pyrets indexsida som innehåller ungefär 
lika många skriftelement som icke-skriftelement. (Analysen presenteras 
även i preliminär form i Karlsson 2001a.) 
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Figur 29. Pyrets indexsida, översta delen, elementen 1-4 

Figur 29 visar den övre delen av sidan. (Se även figur 43 i bilaga 10, s. 
192, där sidan visas i färg.) De visuella elementen i sidans topp samt 
överst i den vänstra spalten har numrerats löpande av mig. I rubriken, 
"PYRET's HEMSIDA" (element 1), etableras "Pyret" som ankare for ko-



hesionen. Frasens huvudord, som dessutom är rematiskt placerat, är dock 
"hemsida". Att hitta en hemsida på hitemet borde emellertid vara förvän
tat, och "Pyret" framstår här trots allt som den viktigaste informationen. 
Vi förväntar oss att hemsidan (och därmed även indexsidan) ska handla 
om Pyret. Närmast under följer en blomranka (element 2) som i exakt 
samma form återkommer längre ned på sidan (se figur 33), något som 
antyder att de båda främst har en textuell funktion som avgränsare. Den 
nedersta blomrankan fungerar då som en nedre gräns för en viss textuell 
struktur. Det som firms under den avgränsande rankan förväntas i första 
hand inte ha kohesiva relationer med det som finns ovanför. I den mån 
blomrankoma skulle vara referentiella, och alltså ha en ideationell bety
delse, är det svårt att på sidan hitta något meningsfullt sammanhang för 
dem. 

Elementen i sidans vänstra del uppträder som tre visuella grupperingar 
i form av par, vart och ett bestående av en avbildning och ett skriftele
ment. Det faktum att elementen är placerade nära varandra skapar i sig 
förväntningar på semantisk bindning dem emellan. Paren uppvisar också 
en viss strukturell parallellitet. Det första av paren består av elementen 3 
och 4, det vill säga av en skriftbild med det skrivna ordet "Libra" och en 
liten avbildad våg snurrande som pricken över /:et samt en skriflrad i re
lativt liten grad som lyder: "Vem är Pyret?". Innan man frågar sig vem 
Pyret är bör man rimligen ha fått klart för sig att Pyret existerar. Ordet 
"Pyret" torde här i första hand tolkas i förhållande till rubrikens Pyret och 
relationen skulle då vara av typen textintern identisk referenskohesion. 
Det faktum att hela egennamnet nämns kan också ses som början på en ny 
kohesiv kedja inom sidan. En möjlig tolkning av Libra-symbolen är att 
även den syftar på "Pyret" (rubrikens eller den aktuella skriftradens), vars 
referent då förmodligen tillhör stjämtecknet Vågen. Relationen mellan 
Libra-elementet och ordet "Pyret" skulle då kunna tolkas som textintern 
begreppslig referenskohesion, eftersom det kan sägas föreligga en se
mantisk relation av hyponymikaraktär mellan Pyret och gruppen männi
skor födda i Vågens tecken. Bindningen är dock svag och ligger nära en 
textextem referenskohesion, eftersom det är lättare för läsaren att uppfatta 
bindningen om han eller hon känner Pyret. Det finns emellertid ytterligare 
en koppling mellan skriftraden och avbildningen. I termer av talhandling
ar är det möjligt att se skriftbilden som ett svar på den fråga som ställs i 
skriftraden. Elementen binds då även samman genom vad jag valt att 
kalla diskursiv kohesion, i det här fallet en fråga-svarssekvens. 

Nästa par visas i figur 30 och består av elementen 5 och 6, det vill säga 
av en avbildning av ett flickansikte och skriftraden: "Hur ser hon ut?" Här 
fortsätter kohesionskedjan som etablerats genom "Pyret" i skriftelementet 
ovan. "Hon" i skriftraden relateras till "Pyret" genom textintern identisk 
referenskohesion eftersom den semantiska relationen mellan ett person
namn (i det här fallet ett smeknamn) och ett personligt pronomen är förut-



sägbar och inte kräver kunskap om referenten^^^ Även avbildningen av 
ansiktet kan tolkas som relaterad dels till "hon", dels till "Pyret" men ge
nom textintern begreppslig referenskohesion. Att det inte rör sig om iden
tisk referent är uppenbart. Vi har dessutom att göra med ännu en fråga, 
parallell till frågekonstruktionen ovanför, och möjligen ännu ett svar. 
Detta innebär att det föreligger en diskursiv kohesion mellan de två ele
mentparen. Tekniskt är avbildningen utgångspunkten för en länk till ett 
fotografi av Pyret. 
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Figur 30. Pyret s indexsida, mellandelen, elementen 5-8 

Det tredje paret består av elementen 7 och 8, det vill säga av en avbild
ning av en dator hängande i ett spindelnät samt skriftraden: "Vad gör hon 
på nätet?" Återigen finner vi "hon" som genom textintern identisk refe-
renskohesion inordnas i kohesionskedjan, närmast i relation till "hon" i 
element 6. Inom paret finns den centrala semantiska relationen snarast 
mellan avbildningen och ordet "nätet". Avbildningen är en lek med poly-
semin hos ordet och eftersom det inte handlar om att uttrycken syftar på 
samma referent tolkar jag relationen som textintern begreppslig referent-
kohesion. Bindningen är dock associativ på ungefär samma sätt som den 
språkliga bindningstyp Halliday & Hasan kallar "lexical collocation", vil-

Dock kan man invända att det inte är självklart att Pyret är namnet på en kvinna. 



ket gör att den ligger nära vad som här kallas formkohesion. Att tolka 
detta par som en fråga-svarskonstruktion förefaller dock inte rimligt, var
för vi inte har att göra med den typ av diskursiv kohesion som bundit 
samman paren ovan. Under detta elementpar signalerar slutligen blom-
rankan (se figur 33 längre ned) att denna specifika kohesionskedja är slut. 
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Figur 31. Pyrets indexsida, översta delen, elementen 9-11 

Den centrala delen av sidan (mitten och högerdelen) toppas av ett skrift
element i mellanstor grad (element nummer 9). Detta visas i figur 31. Or
det "min" binds genom textintern identisk referenskohesion till ordet 
"Pyret" i rubriken (fortfarande under förutsättning att rubriken läses 
först). Uppmärksamheten i "fånga min uppmärksamhet" presenteras som 
känd och icke-fokuserad, vilket är möjligt bland annat eftersom det ingår i 
kännedomen om kontexten att en hemsideiimehavare ska kunna kontaktas 
via sin hemsida. I skriftraden signaleras framåtsyftande diskursiv kohe
sion, bland annat i skrift genom kolon. Vi förstår att de olika sätten kom
mer att exemplifieras och "sätt" kopplas därmed också genom vad jag 
väljer att förstå som formkohesion till vart och ett av de följande element
paren. Bindningen liknar språklig ellips i Halliday och Hasans termer, det 
vill säga bindningen i konstruktioner av typen "What are you doing? -
Buying a teapot".^^^ Fyra par bestående av avbildningar och skrift följer. 

Jfr Halliday & Hasan (1976:307). 



Det första består av elementen 10 och 11, det vill säga av liten avbild
ning av en blomma samt skriftraden: "UIN 3107161". Dessa två element 
är placerade i samma höjd, vilket gör att blomman inordnas i skriftens 
Imje (jfr avsnitt 4.2.1.3). För en Intemetvan besökare representerai· 
blomman korrmiunikationsprogrammet ICQ, vilket gör att numret ocli 
förkortningen "UIN" ("Universal Internet Number") far ett meningsfullt 
sammanhang. Blommans betydelse härleds alltså genom textextem refe
rens och relationen mellan den och skriftraden är snarast något av en text
extern eller intertextuell formkohesion; det finns ingen referensmässig 
relation, men numret får sin tolkning genom vad blomman står för, samt 
kanske framförallt genom likheter med invanda konstruktioner där för
kortningen "tel:" har blonmians plats. 

F>(e |d(· go yslfi 

.. 12 Β 

Β , loi Xi 

'à à ré Λ 1 • 
Reb«ü Home Wçtscepi Pirk Siw 

HtB» «w» Ikw ut? 

M 

e 
V«i 9«r» bMi 

nätet? 

:ov- 13 ^ ' Sänd ett 5M5 

15 
Ê-meîl är olltid »koj eft få t 

6ä*tboken lÄwi'jag flitig 

af; 

Figur 32, Pyrets indexsida, mellandelen, elementen 12-15 

I figur 32 visas nästa elementpar, nummer 12, som är en avbildning av en 
telefon, och nummer 13 som består av skriftraden "Sänd ett Detta 
par anknyter mer explicit till "fånga min uppmärksamhet" genom den 
formkohesion (motsvarande språklig ellips) som kan sägas föreligga mel
lan 'fånga någons uppmärksamhet' och 'sända SMS'. Alltså fmns även en 
relation mellan telefonen och ordet "SMS". Den torde kunna föras till ty
pen textintern begreppslig referenskohesion eftersom identisk referent 

SMS står for mobiltelefontjänsten "Short Message Service". 



saknas vilket gör att relationen kommer att bygga på associationer inom 
det gemensamma semantiska nätverket kring mobiltelefoni. Representa
tionen av den sändande antennen på telefonen kan också kopplas till ordet 
"sänd" i skriftraden. 

Elementen 14 och 15, det vill säga figuren vid brevlådan och skriftra
den "E-mail är alltid skoj att få", uppvisar en något annorlunda struktur. 
Här kan avbildningen tolkas som en hel sats: 'figuren är ledsen för att 
brevlådan är tom' alternativt 'det är tråkigt att inte få brev'. Den diskiirsi-
va kohesionen med skriftradens proposition blir då tydlig. De två ele
menten uttrycker olika aspekter av samma proposition: skriftraden genom 
en positiv formulering och avbildningen genom en negativ. Utöver denna 
överordnade kohesion kan man även notera en associativ och bindning 
mellan brevlådan och ordet "e-mail" som väl främst bör ses som textin
tern begreppslig referenskohesion. Den diskursiva kohesionen genom 
hela den vertikala kedjan gör vidare klart att budskapet bör tolkas som en 
uppmaning, i likhet med enheterna ovan. 
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Figur 33, Pyrets indexsida, nedersta delen, elementen 16-20 

Nedre delen av sidan visas i figur 33. Avbildningen av bok och gåspenna 
(element 16) och skriftraden "Gästboken läser jag flitig" (element 17) av
slutar den andra vertikala kohesionskedjan. Här återkommer "jag" i skrift
raden och knyts genom textintern identisk referenskohesion till "Pyret" 
och "min". "Gästboken" står i bestämd form, vilket är möjligt bland annat 
eftersom hemsideformatet i sig aktualiserar förekomsten av en gästbok. 



Ordet har en unik referent, som dock inte är den som avbildas strax intill. 
Relationen mellan avbildningen och "gästboken" blir därmed snarast av 
typen textintern begreppslig referenskohesion. Även detta par får en del 
av sin betydelse genom kopplingen till de föregående talhandlingama och 
bör tolkas som en uppmaning. Talhandlingsmässigt är alltså alla de fyra 
elementparen uppmaningar till läsaren att ta kontakt med Pyret. Därmed 
är de samtliga sammanbundna genom diskursiv kohesion. Återigen mar
kerar blomrankan (se figur 33) att den aktuella kohesionskedjan är slut. 
Under blomrankan (element 18) etableras en ny relation mellan två tätt 
placerade element, alltså mellan skriftraden "Massor med länkar" (ele
ment 19) och skriftbilden i form av en banner (element 20). Den starkaste 
bindningen mellan dessa två element är diskursiv, men implicit, eftersom 
elementen ger samma typ av information, nämligen länkar vidare, bort 
från sidan. 

Sammanfattningsvis kan vi till en början konstatera att referenten Pyret 
är utgångspunkten för en stor del av sidans kohesion. Hon benämns två 
gånger med sitt fulla namn, men även fyra gånger genom personliga pro
nomen ("min", "hon", "hon", "jag"). Tredje personens pronomen före
kommer i vänsterspalten medan första personens pronomen finns på den 
högra delen av sidan. Växlingen mellan första och tredje personens pro
nomen kan förklaras av hemsidans dubbla roll och struktur: att å ena si
dan vara en publicistisk produkt med explicit vägledning av läsaren och å 
den andra ett personligt yttrande. Denna dubbelhet kommer till uttryck 
spatialt i konventionen att använda sidans rum till dels en opersonlig, 
formatorganiserande del (längst upp, längst ned och i vänsterkant), dels 
en personlig huvuddel (resten av sidan). (Jfr resonemanget om sidomas 
dubbla struktur, s. 112.) 

Sidan kan spatialt delas in i flera delar, vars ingående element rent vi
suellt hänger mer samman med element inom samma del. Sammanhang 
och icke-sammanhang markeras främst genom närhet respektive avstånd. 
Den vänstra delen av sidan är en del, mitten och den högra delen en an
nan. Den tredje delen är sidans topp och den Qärde är dess botten. 

De flesta bindningarna på sidan är endogena, eller textintema, och kan 
alltså härledas ur den omgivande texten. Intressant är att dessa bindningar 
tar sig olika uttryck. För det första finns de språkliga bindningarna, där 
egennamn eller pronomen ("Pyret", "hon", "min") kopplas till det i rubri
ken nämnda "Pyret"). Den språkliga kohesionskedjan som utgår från refe
renten Pyret är dock tudelad. Varje gren förankras i sitt separata uttryck: 
det upprepade "Pyret" för den vänstra kohesiva kedjan och pronomenet 
"min" i den högra. För det andra föreligger kohesion mellan olika typer 
av visuella element: skriftrader, avbildningar och skriftbilder. Avbild
ningen av flickansiktet kan relateras till "Pyret", liksom till "hon"; bilden 
visar en ung, näpen flicka, ett pyre om man så vill och definitivt en 
kvinnlig varelse. Kohesion över modalitetsgränser föreligger även i ex



empelvis relationen mellan ordet "nätet" och datoravbildningen, mellan 
ICQ-blomman och numret samt mellan telefonbilden och orden "sänd" 
samt "SMS". Den icke-språkliga referenskohesionen skiljer sig dock från 
den språkliga. Medan den språkliga bildar kedjor är den icke-språkliga 
mer lokal, det vill säga den skapar samband inom elementparen snarare än 
mellan paren. Dessutom är den i högre grad associativ, och skulle med 
traditionella textlingvistiska termer kunna kallas svagare^^^ Jag skulle 
dock föredra att se dessa bindningar som funktionsmässigt specialiserade 
på att väcka läsarens uppmärksamhet och leda denna uppmärksamhet vi
dare till den skrivna texten.^^"^ 

Få relationer på sidan är genuint exogena, det vill säga av nödvändighet 
textextema. Namnet "Pyret" i rubriken får sin betydelse genom en refe
rent utanför texten. Möjligen kunde även bindningen mellan symbolen för 
stjämtecknet Vågen och ordet "Pyret" tolkas som textextem eftersom den 
med fordel kan gå vägen via referenten i verkligheten. Verbfrasen "fånga 
min uppmärksamhet" får sitt sammanhang främst ur situationen och den 
kunskap om hemsidor en besökare antas besitta. Samma sak gäller delvis 
"gästboken", som här står i bestämd form och därmed markeras som 
känd. I viss mån kan även betydelsen av ordet "länkar" längst ned på si
dan sägas vara avhängig av en viss kunskap om situationen. Annars är 
denna sida påfallande självbärande som text. Egentligen är detta inte för
vånande, eftersom det ju inte handlar om direktkommunikation mellan två 
personer som fullständigt delar tid och situationskontext. Sidans situa
tionskontext är därmed den man normalt anför som prototypisk för skrift
språk, trots att skriftspråket används i begränsad omfattning for att skapa 
sidans sammanhang. 

Ser man till de tre, eller snarare fyra, bindningstypema framstår textin-
tem identisk referensbindning som den vanligaste språkliga bindningen. 
Dock förekommer även referensbindning mellan språkliga och icke
språkliga element. De flesta multimodala bindningar har dock karakterise
rats som antingen textintema begreppsliga eller som formbindningar då 
de inte bygger på identisk referens. Såväl begreppslig som i viss mån 
formmässig bindning förefaller alltså möjligt att uttrycka icke-språkligt. 
Av analysen kan man framförallt dra slutsatsen att avbildningar och andra 
icke-språkliga element inte främst används som uttryck for de specifika 
referenter den språkliga texten benämner utan som mer löst och associa
tivt bundna textkomponenter. Min tolkning är alltså att de främst syftar 
till att dra in läsaren i texten, bland annat därför att en omvänd läsordning 
bhr mindre meningsfull. Detta innebär att dessa formbindningar fungerar 
på omvänt sätt gentemot den typiskt bakåtsyftande språkliga. 

Jämför exempelvis Melin (2000:39-49) för resonemang om stark respektive svag 
bindning i texter med mer eller mindre utpräglad spatial organisation. 

Att det är så läsningen går till stöds av ett läsexperiment med en informant som 
redovisas i Karlsson (2001a). 



På sidan finns ingen språkligt uttryckt satskonnektion av den typ man 
ofta studerar för att påvisa relationer mellan propositioner och talhand-
lingar i text. Dock menar jag att det jag valt att kalla diskursiv kohesion 
finns i texten. Denna bindningstyp är emellertid icke-språkligt realiserad; 
den markeras spatialt.^^^ Genom att de tre parallellt uppbyggda elementpa
ren i den vänstra delen av sidan placeras under varandra i en vertikal linje 
med avbildningen överst och skriftraden under markeras att det handlar 
om samma typ av yttranden: ett antal frågor om Pyret och antydningar om 
svar. Sekvensen liknar en förhörsledares systematiska frågande och börjar 
på en allmän nivå för att sedan bli allt mer specifikt. Till höger på sidan 
hänger elementparen samman med den inledande skriftraden "Olika sätt 
att fånga min uppmärksamhet:". Paren representerar en serie erbjudanden, 
som indirekt blir till uppmaningar. De spatialt markerade bindningarna 
mellan diskursiva led binder alltså här ihop talhandlingar av samma typ 
och markerar inte logiska eller hierarkiska kopplingar mellan olika propo
sitioner. De båda diskursiva kedjoma avgränsas uppåt och nedåt med 
hjälp av blomrankoma. I själva verket förefaller den diskursiva bindning
en vara den viktigaste sammanhållande kraften på sidan, vilket torde 
hänga ihop med sidans funktion och kategoritillhörighet. Pyrets indexsida 
syftar inte till att representera en hierarkiskt ordnad tanke- eller kunskaps
struktur, och inte heller till att berätta en kronologiskt strukturerad histo
ria, utan till att etablera kontakt med besökaren och få honom eller henne 
att göra olika saker med hemsidan. 

8.4 Ann-Louises hajsida - traditionell skriftspråklighet 

Som framgått tidigare är innehållssidan en av de mest skrifttyngda kate
gorierna. Samtidigt är det den sidkategori där de ingående sidorna skiljer 
sig mest åt sinsemellan. Innehållssidan kan ses som en sida relativt långt 
från hemsidans kärna. För detta synsätt talar framförallt informantemas 
kommentarer om denna sidtyp som något man fyller ut sin hemsida med, 
men också det faktum att många innehållssidor ansluter till andra diskurs
gemenskaper än den personliga hemsidans och chattamas. 

Med utgångspunkt i detta menar jag att det finns anledning att inom 
ramen för kategorin innehållssida förvänta sig typer av skriftbruk som vi 
känner igen från andra genrer och andra skriftkulturer än hemsidans. Jag 
har för närmare analys valt ut den mest skrifttyngda innehållssidan som är 
Ann-Louises sida om hajar. Sidan finns länkad direkt från huvudmenyn 
som nummer fyra uppifrån. Den listas efter "Vem är jag?", "Bilder!" och 

Jfr Melin (2001:39 ff.) som menar att texter med många paratexter, det vill säga 
visuellt fristående textenheter såsom faktarutor, är svagare bundna eftersom mängden 
språkligt markerad textbindning är mindre. 



"Vänner!", men före "Länkar!" och "Gästbok!". I en intervju säger Ann-
Louise att hon genom hemsidan ville "få ut sitt arbete om hajar". Inne
hållet på sidan har alltså förekommit i ett sammanhang utanför hemsidan, 
och utanför hitemetverksamheten. När vi läser inledningen till sidan får vi 
veta att detta sammanhang är Komvux och att den ursprungliga genren är 
ett större fördjupningsarbete. Detta borde svara mot vad Nyström 
(2000:87-88) i sin undersökning om gymnasisters skrivande kallar fakta
redovisning. Med tanke på denna sidas bakgrund skulle man kunna för
vänta sig att det språkliga och det icke-språkliga används på andra sätt än 
på Manges vännersida. Analysen utgår här inte främst från transitivitets-
enheten utan från visuella element och textuella enheter. 
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Figur 34, Ann-Louises innehållssida om hajar 

Den besökare som väljer att titta närmare på den sida som benämns 
"Hajar!" i Ann-Louises huvudmeny möts av den skärmbild som visas i 
figur 34. (Se även figur 44 i bilaga 10, s. 192, där sidan visas i färg.) Do
kumentet om hajarna öppnas tillsammans med ramar som innehåller en 
meny, en besöksräknare och skriftraden "Ann's Hemsida", och inordnas 
därmed tydligt i hemsidans struktur. Rubriken är "Hajar! Monster eller 
missuppfattade djur..." Direkt under denna följer en avbildning som på ett 
dramatiskt sätt visar hur en naken man i vattnet är på väg att ätas upp av 
hajar medan människor på en båt till synes förgäves sträcker sig för att 
rädda honom. Deras ansikten är skräckslagna och båten ser ut att nästan 



kapsejsa bland vågorna. En man riktar en påle eller ett spjut mot hajarna i 
ett kraftfullt försök att döda någon av dem. Skräcken och kampen i bilden 
anknyter starkt till tolkningen av hajar som monster. Å andra sidan är av-
bildningens modalitet inte särskilt hög. Måbiingen är trots allt inte särskilt 
naturalistisk utan har snarare mytiska övertoner, något som antyder att 
hajar kanske trots allt snarast är missuppfattade djur. Bilden kommenteras 
dock inte, utan direkt därpå följer ett "index" där textens olika delar räk
nas upp. Fraserna är identiska med textens mellanrubriker, sånär som på 
att mellanrubrikerna i flera fall försetts med två frågetecken eller utrops
tecken i stället för ett eller inget i indexlistan. Fraserna i listan är inte län
kade till respektive mellanrubrik, trots att Ann-Louise flitigt utnyttjar 
länkning på sin hemsida i övrigt. 

Förutom "Inledning" och "Kort avslutning" finns elva avdelningar med 
var sin mellanrubrik. Av dessa behandlar fem olika aspekter av hajen som 
biologisk varelse, fyra hajens eventuella farlighet och människans skräck 
för den och slutligen två hajens hotade situation. Sex av mellanrubrikerna 
är utformade som frågor av typen "Vad äter dom?" och "Varför anfaller 
hajen människan?". Inledningen och avslutningen innehåller framförallt 
metatext. I avslutningen berättar Ann-Louise hur hennes intresse för hajar 
fördjupats genom arbetet samt tackar en person fÖr hjälp med bilder. Sist 
finns även en skriftrad som markerar copyright. 

Anledningen till att jag har valt att ta upp just detta ämne på min sida är som 
rd säkert kan förstå mitt stora intresse just för haj ar.... Mitt intresse vaknade 
efter att ha sett ett flertal program på tv om dessa magnifika djur...men tyvärr 
så framställs ofta hajen som en blodtörstig best som inte kan äta sig 
mätt...och gäma då tar sig en munsbit av människan när den får chansen.... 

Jag började samla material när det blev aktuellt med ett stort fördjupningsar
bete på komvux för jag såg chansen här att slå två flugor i en smäll så att 
säga...göra ett bra arbete om något som verkligen intresserade mig...och här 
är mitt resultat ;0) 

Framförallt inledningen skiljer sig stilmässigt från resten av den skrivna 
texten. Här benämner Anri-Louise explicit sin hemsida, hon tilltalar besö
karen direkt och benämner sig själv med "jag". Den föredragna typen av 
interpunktion är tre eller flera punkter, något som inte förekommer på 
resten av sidan'^^ men väl på hemsidans andra sidor. I ett exempel hämtat 
från Arm-Louises egosida (se nedan) avslutas alla meningar utom den 
sista med ett antal punkter. Här finns också flera fall av Intemettypiska 
stilmarkörer, såsom förkortningen "iaf (i alla fall) och de två metalmg-
vistiska markörerna "*s*" och "*ler*", vilka båda ska tolkas som att Arm-
Louise skrattar eller 1er när hon skriver. En smiley, som också hör till 

Med undantag för att flera utropstecken eller frågetecken ibland används i mellan-
rubrikema. 



gruppen Intemettypiska stilmarkörer, finns i inledningsstycket på hajsidan 
(exempel 2a), men inga sådana stildrag finns i resten av den skrivna tex
ten. Inledningsstycket är dock inte centrerat som skriftblocket i exemplet 
ovan utan har samma visuella utformning som övriga skriftblock på sidan. 
Stildragen från egosidan är över huvud taget nedtonade i inledningsstyck
et på haj sidan som återges nedan, men likheten med egosidan är tydlig, 
särskilt i jämförelse med resten av texten. 

Vem är jag? 

Tja du...det där är en väldigt bra fråga det är knappt jag vet det själv ibland...*s* 
Lite allmän info om mig kan ni få iaf... 

Jag är 27 år och bor for tillfallet i GBG....men har planer på att förhoppningsvis kimna 
flytta upp till Stockholm inom en snar framtid. 

Jag bor i en liten..men trevlig lägenhet på 28 Kvm på Hisingen... 
Där bor jag ensam å stortr[iv]s med det *ler* 

Nedanför inledningen byter språket på hajsidan stil och anpassar sig där
med till den stil som det icke-språkliga uttrycker. De avbildningar, foto
grafier och skriftbilder som finns på sidan används på ett sätt som skiljer 
sig från vad vi sett tidigare. Dels handlar det om själva typen av avbild
ningar. Flera bilder på sidan är av en analytisk, vetenskaplig typ där hajar 
framställs relativt schematiskt med tonvikt på särskilda egenskaper såsom 
form, fårg eller olika kroppsdelar (jfr Kress & van Leeuwen 1996:79 ff). 
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Figur 35. Skriftblock och bild från Ann-Louises hajsida 



Dels handlar skillnaden om hur dessa bildelement^^^ kopplas till de omgi
vande skriftblocken. Ingen bild är spatialt knuten till något särskilt skrift
block. Snarare framträder de som separata enheter eftersom avståndet 
mellan bilder och skriftblock i allmänhet är lika stort som avståndet mel
lan skriftblocken. 

På sidan finns totalt 52 skriftblock. Som underlag för en närmare ana
lys av block och bilder som textuella enheter har jag valt ett mindre antal 
block samt en bild som visas i sitt sammanhang i figur 35. Elementen 
finns utskrivna i exemplen (2a-c), där (2a) motsvarar blocket längst upp i 
figur 35, (2b) blocket därunder och (2c) det block som börjar under bilden 
av hajen. 

(2a) Hajen har som alla andra fiskar Qäll på kroppen men med rader av kropps-
tänder som är som vasst sandpapper. Man vet inte mycket om kroppständer
nas funktion men det man gissat sig till är att de kanaliserar vattnet så att 
vattenfriktionema som uppstår när hajen simmar tuimas ut. Man misstänker 
även att kroppständema gör så att hajen kan röra sig tystare i vattnet vilket är 
en stor fordel for en rovfisk. Fjällen på kroppen varierar i form och storlek. 
De snabbsimmande artema har vanligen små Qäll medan bottenlevande och 
de som inte simmar så snabbt har större ßäll. Tack vare de små Qällen kan de 
som simmar snabbt minska friktionen mot vattnet och på så sätt spara energi. 

Det första skriftblocket (exempel 2a), som är det Qärde i ordningen på 
sidan som helhet, handlar om hajens fjäll eller "kroppständer". Dessa kan 
uppfattas som blockets makrotema eftersom de förekommer i alla skrift
blockets meningar. Det vi huvudsakligen får veta är att hajen har en spe
ciell sorts fyäll som kallas kroppständer. Därutöver specificeras hur dessa 
kroppständer fungerar samt hur de vanliga Qällen ftingerar. Det rör sig 
alltså om två delaspekter av huvudbudskapet. "Hajen" står i bestämd 
form, men syftar generiskt och inte på någon specifik haj som benämnts 
eller representerats någon annanstans på sidan. Det finns heller ingen av
bildning i närheten av skriftblocket. 

(2b) Hajar har mycket olika färger beroende på art och var de lever. De flesta ha
jar har fem gälspringor. När de simmar strömmar vattnet in genom munnen 
och över gälama där syreupptagningen sker och sen vidare ut genom gäl-
springorna. 

Nästa skriftblock (exempel 2b) anknyter inte explicit till det föregående 
blocket. Tematiskt är det trots sin korthet tudelat: dels behandlas hajamas 
olika färger (första menmgen), dels deras gälspringor (de två följande 

Dlustrationema på haj sidan har i översiktsanalysen karakteriserats som fotografier, 
avbildningar och skriftbilder. Här görs dock ingen skillnad mellan dessa typer, utan 
samtliga refereras till med ordet bilder. 



meningarna). Alldeles under blocket finns en bild'^' där ordet "gäl
springor" återkommer. Bilden visar dock inte specifikt gälspringor utan 
hajens olika kroppsdelar generellt. De två delarna i stycket ovanför bilden 
(2e) samt bilden bör därmed förstås som tre textuella enheter, då kopp
lingen mellan dessa inte är starkare än att de samtliga tar upp olika 
aspekter av hajens fysik. 

fmmr^ Ryggfkrnt Spnifkai Bak re 

Nämppnmg 

Nm \ 

Koputafkmmrgiin 
ff/ütuirß 

Figur 36. Illustration från Ann-Louises haj sida 

Bilden som kan ses i figur 36 visar en tecknad haj avbildad mot vit bak
grund. Den är inte naturalistisk eftersom hajen flyttats fi*ån sitt naturliga 
sammanhang, men djurets kropp är färgad och skuggad, vilket ändå ger 
en viss verklighetskänsla. Analyserad i termer av transitivitet uttrycker 
bilden en relationell process där bäraren (hajen) knyts till en rad attribut 
(kroppsdelarnas namn) genom smala streck. I centrum står alltså kategori
seringen och kunskapen om hajen, snarare än hajen själv och dess hand
lande. Bilden förefaller vara kopierad ur en lärobok eller annan faktabok 
och är av en typ som inte förekommer på andra ställen i analysmaterialet, 
men väl flera gånger på denna sida. 

(2c) Hajars tänder varierar också mycket i utseende mest beroende på deras diet. 
Många arter har flata tänder som används till att krossa musslor och kräftdjur. 
Andra har ska a tänder som är lämpliga att skära upp småfisk och andra 
byten med. Mest känd är ju Vithajens skräckinjagande mun. Hajar kan inte 
tugga sin mat så de fångar bytet och sväljer det helt eller i stora stycken som 
hajen sliter loss. 

Skriftblocket direkt under bilden (2c) handlar om hajamas tänder och i 
förlängningen om deras munnar och sätt att äta. Det är tematiskt sam
manhållet och självbärande precis som de tidigare textuella enheterna och 
kopplade till dessa på samma övergripande plan. Ordet "mun" finns ut
tryckt i bilden. Likaså är hajens mun avbildad, men tänderna visas inte 

Detta element räknades i den övergripande analysen till kategorin skriftbilder. 



och vare sig munnen eller tänderna är huvudfokus i bilden som snarare 
visar hajens kropp i översikt. I stället anknyter skriftblocket språkligt till 
skriftblocket ovanför bilden genom konnektiven "också". Att hajamas 
tänder varierar i utseende sätts alltså i samband med att hajamas färger 
likaså är olika beroende på art. Det sistnämnda skriftblocket och den för
sta meningen i skriftblocket ovanför kan alltså sägas ha ett gemensamt 
makrotema på en abstraktionsnivå över färger och tänder, nämligen olik
heter mellan hajar. Detta tema är dock inte alls synligt i bilden, som sna
rare betonar det generella hos hajar i stort. 

Den semantiska relationen mellan skriftblocken och bildema på sidan 
är genomgående mycket lös och ligger på en hög textuell nivå, nämligen 
det gemensamma makrotemat är hajar. Den skrivna texten hänvisar inte 
heller explicit till någon av bildema. I några fall upprepas samma infor
mation i bilden som i den skrivna texten. I andra fall är bildema så all
männa att de mest förmedlar en generell uppfattning av hur hajar ser ut. 
Semiotiskt ligger tyngdpunkten i det skrivna. Bildema fungerar ideatio-
nellt genom att på ett mycket generellt plan representera deltagare och 
omständighet (hajar i hav) samt bärare och attribut (hajen och dess olika 
delar). Framförallt torde dock bildema fungera interpersonellt genom att 
de ger trovärdighet åt texten som vetenskapligt syftande produktion. Spa-
tialt fyller skriftblocken hela sidans bredd och bildema placeras i stycke
mellanrum, synbarligen utan krav på starkare innehållsliga relationer till 
omkringliggande skriftblock. Bildema har placerats in där de passar rent 
visuellt, ungefar som figurer och tabeller i vetenskaplig text.'^^ 

Skriftens roll och den semiotiska rollfördehiingen i stort på Ann-
Louises haj sida skiljer sig alltså tydligt från hur det såg ut på Manges 
vännersida (och även från hur det ser ut på Ann-Louises egen vännersida). 
Haj sidan är helt klart förankrad i en annan skriftkultur. Dock är den visu
ellt inordnad i hemsidans helhet genom att bakgmnden är orange och 
skriften vit precis som på Ann-Louises andra sidor. 

Detta sätt att hantera innehållssidor, att rama in dem ytligt men sedan 
låta dem avvika stilmässigt från hemsidans övriga delar, återkommer på 
flera ställen i materialet. Erik har gjort en sida om den påhittade aktivist
gruppen Straight Hedge"®, en sida vas skrivna innehåll fömiodligen inte 
har sin bakgmnd i något annat sammanhang, men som ändå lever sitt eget 
liv inom ramen för hemsidan. Sidan om Straight Hedge är dock inte direkt 
tillgänglig genom hemsidans huvudmeny. Där finner man i stället en länk 

Detta skulle kunna förklaras med begränsad teknisk kompetens hos innehavaren, 
men Ann-Louise har på andra sidor (exempelvis vännersidan, se figur 21, s. 98) visat 
att hon vet hur man gör för att placera skrift i smalare block i anslutning till exempel
vis fotografier. 

En parodi på Straight Egde, en renlevnadsrörelse med stark anknytning till vega-
nismen. 



till avdelningen "Flummerier". Erik inleder presentationen av avdelningen 
så här: 

Flummerier...jaa..det e kul det...jag älskar som sagt att flumma...Här kommer det 
fmns en massa helskumma saker, bland annat min bilskola [länk]. Fler vettiga 
saker utlovas senare...har ju inte alltför mycket tid för sånt här nu när jag ligger i 
lumpen... 

En av underavdelningarna till "Flummerier" är sidan om Straight Hedge. 
Sidan presenteras: "och du som är aktivist, ta en titt på våran helbraiga 
aktiviströrelse, Straight Hedge, sXh, och känn hatet flöda mot grönsaks-
mördarna!" Erik talar här i vi-form på samma sätt som en professionell 
medieproducent som uttalar sig om innehållet i dagens program eller 
veckans tidning. Besökaren tilltalas som hemsideläsare, ungefar som i 
Ann-Louises inledning till haj sidan även om stilen är något annorlunda. 

Sô Hl P«ople 0 YeHowPagss (§} Oowrtoôd 13 Cufiomize,.. 

s.iälvkiart hat vi genomfort airtioner i varat tecken 

Konsum i Klässboi. den 22/10 - 1997; 
Vi bröt oss in vid midnatt, desarmerade larmanordningarna, octs scllde upp 
gtönsaledisiten. Alla gtönsak&r, mWusive rotfrgktei, typ palsternackor ooii 
potatisar, målades med röd sprayfärg, for att göras obrukbara som 

livsmedel, 

Pl Konsumsskvitfönstersprayades därefter texten: Vegetables are murder! 

Kramdjursfarm i Flen, den 17 /11 · 1997: 
Efter många om och men. lyckades < 
vi trassla ut osstitl Flen, där enligt f i' * 
säkra källor, en stöire kram djursfarm ' 
skulle ligga. Val framme mottes vi ' " 
av en fruWans'tiärd syn: Tusentals , - : 
tygtigrar, mysminkar, nallar och 
kramkrokodiîer satt inspärrade i 
minimala burar, och väntade pl ett 
slut som en fuskpäls pl nin vegan. -
D e s s a  s t a c k a r s  o s l ^ i d i g a  k i a m d j u r  " , ι  

släpptes ut, och lever ^ 
förhoppningsvis ett fritt liv i någon 
kärleksfull människas vird. 

A0 Astras laboratorium i Bjuv, den 15/12 - 1997: 
Rykten ciikuterade om att det i (aboratorietskulle I 
finnas ett helt rum, fyllt med fötsöks^iåsrter. 
Uppgifterna stämde, och vi a:<lade uppdraget att ;; 
befria dem. iklädda masker och möika kläder, 
klängde vi över taggtrldsstängsiet, in pl 

området, bröt oss in i huset, och fritog den 

samling slokande stackaisxrâxter, som hade lexi i 

allt försmå krukor under sin iid som försöl-sväxter. 

Figur 37, Eriks Straight Hedge-sida 

• m sM 

På Straight Hedge-sidan (se figur 37) byter så Erik röst, från hemsidein
nehavare och medieproducent till Straight Hedge-aktivist. Sidan består av 
en lång proklamation av rörelsens krav inklusive en argumentation for 



dessa samt av en serie rapporter från tillslag och aktioner. En av dessa 
återges nedan. Inte förrän allra längst ned anknyts åter till hemsideforma-
tet med en länk tillbaka till sidan "Flummerier". 

Konsum i Klässbol, den 22/10 - 1997: Vi bröt oss in vid midnatt, desarmera
de larmanordningama, och sökte upp grönsaksdisken. Alla grönsaker, inklu
sive rotfrukter, typ palstemackor och potatisar, målades med röd sprayfärg, 
för att göras obrukbara som livsmedel. På Konsums skyltfönster sprayades 
därefter texten: Vegetables are murder!" 

8.5 Diskussion 

Fallstudierna av tre sidor (Manges vännersida, Pyrets indexsida och Ann-
Louises innehållssida om hajar) visar på två huvudsakliga principer för att 
skapa sammanhang inom ramen för det semiotiska rummet: den utpräglat 
multimodala och den huvudsakligen skriftspråksbuma. Enligt den multi
modal principen skapas såväl textuella enheter som flera transitivitetsen-
heter av skriflelement och avbildningar eller fotografier tillsammans. Det 
språkliga och det icke-språkliga tilldelas här speciella uppgifter, som före
faller etableras i förhållande till respektive sidkategori eller möjligen till 
och med i förhållande den enskilda sidan. På Manges vännersida, liksom 
på andra vännersidor i analysmaterialet, fungerar det icke-språkliga (alltså 
avbildningen av respektive vän) som tematiskt ankare medan det språkli
ga (skriftelementen) bär den personliga kommentaren. På så sätt blir roll
fördelningen på en gång ideationell, inte ersonell (hög respektive låg 
modalitet) och textuell. Gemensam för de visuella grupperingarna är ock
så kopplingen mellan avbildning (eller fotografi) och namn (uttryckt i 
skrift) samt mellan avbildningen (eller fotografiet) och symbolerna för 
kommunikationsprogram. Här uttrycker den spatiala placeringen av ele
menten relationella processer. 

På Pyrets indexsida studerades multimodal kohesion. Bindnings-
relationerna på sidan visar sig här fungera både inom och mellan modali-
tetema. Språkligt används framförallt pronominalisering, medan avbild-
ningama spelar på olika typer av begreppslig släktskap. Textextem refe
rensbindning sker framförallt språkligt genom namnet "Pyret". Den för 
sidans funktion så viktiga semantiska kopplingen mellan diskursiva led är 
dock uteslutande spatial, med undantag för det kolon som avslutar skrift
raden "Olika sätt att fånga min uppmärksamhet:" Den övergripande text
organiserande principen är spatial. Enskilda, systematiskt använda visu
ella komponenter som binder text, motsvarande språkets konnektiver, kan 
dock inte urskiljas. 

Analys av språklig kohesion bygger traditionellt på de olika språkliga 
uttryckens linearitet. Man talar exempelvis om anaforisk, det vill säga 



bakåtsyftande, bindning och om kataforisk, det vill säga framåtsyftande. 
Satskonnektion förutsätter också ofta en viss ordningsföljd mellan de sat
ser i vilka de aktuella propositionerna uttrycks. Någon absolut sekventiell 
kohesion finns inte på Pyrets sida, men ordningsföljden är inte oviktig. 
Det spatiala ordnandet av sidinnehållet i olika falt kan ses som ett slags 
budskap om önskvärd läsordning. Innehållskomponentema i det vänstra 
faltet bör läsas i samband med varandra för att fa sin mening, liksom de i 
högerfaltet. Rubriken fungerar som ett referentiellt ankare, som därmed 
med fördel kan läsas först. Dessutom är bindningen inom visuella gruppe
ringarna av element av den typen att så att läsning av bilden först och 
skriften sedan är att föredra, vilket antyder en viss lokal sekventialitet. På 
ett mer övergripande plan kan det innehåll som rubriken uttrycker tänkas 
vara känt för flertalet besökare, som då utan problem direkt kan söka sig 
till sidans olika delar. Den kompetenta läsaren kan också tänkas genom
skåda sidans spatiala principer för meningsskapande oavsett var han eller 
hon börjar sin läsning. Sidan som semiotiskt rum möjliggör både en strikt 
läsning uppifrån och ned och en mer selektiv läsning av enskilda textuella 
enheter. 

Även Ann-Louises haj sida kan i viss mån läsas selektivt. Precis som de 
flesta hierarkiskt strukturerade kunskapsproducerande texter har den 
nämligen tydliga mellanrubriker och stycken som i stort sett behandlar en 
aspekt i taget av huvudtemat hajar. Dock markeras en föredragen läsord
ning i det att här finns en inledning och en avslutning. De olika makrote-
mana har också en viss inbördes logisk ordningsföljd på så vis att det i 
denna typ av faktaredovisning är naturhgare att först läsa om hajens upp
byggnad och funktionssätt och sist om hajens eventuella farlighet (medan 
det exempelvis i en journalistisk text skulle ha kunnat vara tvärtom). 
Dessutom är skriftblocken på haj sidan placerade under varandra och fyl
ler vart och ett hela sidans bredd. Att texten på Ann-Louises haj sida 
främst är skriftburen märks också på att bilderna inte kopplas till det 
skrivna på samma sätt som på Manges hemsida. Bilderna är just illustra
tioner och inordnas inte i sidans kohesion annat än på ett mycket över
gripande plan. 

För att återknyta till Kress & van Leeuwens resonemang om gammal 
respektive ny skriftkultur kan man säga att hemsidans texter tillhör både 
den nya och den gamla kulturen. Hemsidans kämkategorier, det vill säga 
för- och indexsidan, egosidan, vännersidan och länksidan, är tydligast 
multimodala, medan framförallt dagboken och många innehållssidor är 
mer skriftdominerade och till synes starkare förankrade i en traditionell 
papperskultur. Ann-Louises haj sida uppvisar samma sätt att använda bil
der som den av Kress (1998) undersökta läroboken från 1936. Dock 
måste hemsidan som helhet och format sägas höra hemma inom den nya 
skriftkulturen i det att den på ett ickelinjärt sätt binder samman innehålls
ligt ganska disparata delar med hjälp av relativt enhetlig visuell utform



ning (bakgrund, typsnitt etc.). Den dubbla strukturen, där varje sida rela
teras till formatets övergripande struktur samtidigt som den har en egen, 
intern struktur, får också sägas vara ett sätt att utnyttja det spatiala för att 
åstadkomma en textorganisation som bygger på ett tillhandahållande av 
resurser snarare än låst ordningsföljd. 



9 Sammanfattning och slutdiskussion 

Här sammanfattas och diskuteras resultaten under fem rubriker. I de första 
två avsnitten, 9.1 och 9.2 sammanställs de viktigaste resultaten utifrån 
undersökningens två huvudfokus: hemsidan och skriften. I avsnitt 9.3 förs 
resultaten upp på den övergripande kontextnivån (jfr figur 3, s. 19) i ett 
försök att placera in hemsidan i dess skriftkulturella sammanhang. Tek
nologins roll för den personliga hemsidan behandlas i en exkurs (9.4) och 
slutligen, i avsnitt 9.5, prövas några tankar om hemsidans framtid. 

9.1 Hemsidan och dess funktioner 

Den personliga hemsidan kan beskrivas som ett format bestående av ett 
flertal olika enheter, det vill säga sidor. Ett delsyfte i undersökningen 
formulerades som att rekonstruera användarnas textnormer, både de nor
mer som avgör vad som räknas som en hemsidetext och de normer som 
avgör vad som är en bra hemsidetext. Allmänt gäller att en sida kan räk
nas som en förväntad text, medan mer specifika resonemang om hemsi
detexter bör ske utifrån ett antal relativt distinkta kategorier. Informanter
nas egen sortering av ett experimentmaterial resulterade i de sju sidkate-
goriema försida, indexsida, egosida, länksida, vännersida, fotosida samt 
samlingskategorin innehållssida. Till dessa fördes även den redan kända 
dagboken (ibland benämnd nätdagboken eller reloaden) samt hemsidans 
mest interaktiva avdelning gästboken. 

Informantema ger i undersökningen uttryck för delvis olika värderingar 
i förhållande till de olika kategorierna. En försida bör exempelvis enligt 
informantema vara tydlig så att besökaren snabbt kommer vidare till in
dexsidan, som till skillnad från försidan bör innehålla skrift. En viktig 
textstrukturell tudelning är enligt informantema den mellan löpande skrift 
och skrift i punktform. Den förra stmkturen är att föredra på vännersidan 
och fotosidan eftersom den signalerar en mer personlig stil. På egosidan 
och innehållssidan är båda stmktureringsprincipema godkända. I fråga om 
dagboken tar infonnantema för givet att det fimis mycket skrift och att 
denna står i löpande form. Här beskriver egenskapen "personlig" snarare 
den språkliga stilen. Ett annat viktigt drag när det gäller dagboken är läs
vänligheten. Användama menar att det ska gå snabbt att avgöra om inläg
get är gammalt eller nytt och att det ska vara lätt att hitta äldre inlägg. En 
länksida ska framförallt vara organiserad. Det behövs därför inte någon 
löpande text. Dock far länkama gäma vara ovanliga och personliga. In-



formantema har alltså olika krav och förväntningar beroende på sidkate-
gori. 

Ett annat delsyfte har varit att beskriva vad hemsideinnehavare gör med 
hemsidor. Här genomsöktes intervjumaterialet efter uttryck för aktiviteter, 
vilka i princip kunde beskrivas som skrifthändelser. När dessa sorterades 
utkristalliserades ett mönster där ett antal sociala praktiker kunde ur
skiljas, såsom inspireras och planera, lära sig/lära ut, producera, bedöma/ 
bli bedömd, göra reklam (och följa upp), administrera och upprätthålla 
(som producent och konsument), ändra och förnya, ta stälkiing, publicera 
sig (som skribent), umgås med vänner, manifestera vänskap samt det mer 
allmänna surfandet. Dessa har kunnat kopplas till tre delvis åtskilda, del
vis överlappande kulturella sammanhang: för det första chattandet som 
social verksamhet, för det andra nätdagboksskrivandet och det närmast 
litterära normsystem som är kopplat till det och för det tredje vad jag kal
lat sakorienterade diskursgemenskaper (se figur 17, s. 90). 

I samband med detta kan man diskutera om hemsidans olika sidor bör 
kallas för genrer. Hemsidan som övergripande samling för olika sidor har 
jag benämnt förpackningsformat, ett begrepp som även beskriver exem
pelvis veckotidningen, i sig bestående av reportage, korsord, redaktörens 
spalt, insändarsidan och en rad andra gemer. Genre brukar ofta förstås 
som social handling i återkommande situationer (Miller 1984) och det har 
ovan framgått att olika sidkategorier kan sättas i samband med vissa typer 
av skriftpraktiker och vissa övergripande sociala mål. Ytterligare ett sätt 
att hantera begreppet genre är att se det som en institutionaliserad upp
sättning textnormer. Med institutionalisering menar jag främst att det rå
der stor samstämmighet och stabilitet vad gäller både de normer som av
gör vad som räknas som en text ur en viss genre och de värderingar av 
vad som gör en denna till en bra genretext. Här kan man konstatera att 
vissa sidkategorier verkar ha kommit längre på vägen mot genrestatus än 
andra. Ett exempel på detta är dagboken, som dessutom är mindre bero
ende av hemsidan som format än de flesta andra sidkategoriema. En dag
bok kan förekomma helt utan hemsidan som ram, medan övriga sidkate
gorier, med undantag för vissa innehållssidor, får sin funktion just som en 
del av en hemsida. Innehållssidor får ju sin status av innehållssidor ige
nom att utgöra en del av en personlig hemsida, medan de i andra kontex
ter kan tänkas uppträda som någonting annat. 

Hemsidors genrestruktur och genrestatus är alltså inte givna, mycket 
beroende på den dynamik som till viss del kan tillskrivas mediet. Intres
sant att konstatera är emellertid att flera av hemsidans delar gradvis insti-
tutionaliseras i den mening att de ges en mer standardiserad och profes
sionell inramning (se vidare avsnitt 9.5). 



9.2 Hemsidan och skriften 

Ovan konstaterades att den enskilda sidan förefaller vara den centrala en
heten for hemsidetext. I undersökningen behandlas dock inte sida syno
nymt med text, eftersom sidan främst är en teknisk och materiell enhet 
medan text brukar ses som en kommunikativ enhet. Som en möjlig länk 
mellan dessa två begrepp har därför termen semiotisk rum inforts. Ett 
semiotiskt rum är en materiell enhet som utgör den främsta potentialen for 
text. Förhållandet mellan semiotiskt rum och text är konventionaliserat, 
vilket innebär att en läsare förväntar sig att finna en eller flera texter 
(bland annat beroende på genre, eller som här sidkategori) inom ramen fÖr 
ett semiotiskt rum. Den enskilda sidan anses alltså vara det centrala semi-
otiska rummet inom hemsidan. 

En översikt över de visuella elementen (skriftblock, skriftrader, skrift
bilder, skriftlistor, avbildningar, fotografier och abstrakta visualiseringar) 
på analysmaterialets sidor har visat att olika sidor ur olika kategorier är 
uppbyggda på olika sätt med olika antal element och olika typer av ele
ment. Flest skriftelement finns på innehållssidor och dagbokssidor där 
antalet skriftblock ofta är mycket stort. På indexsidor är skriftlistor vanli
ga, liksom på länksidor. På flera väimersidor förekommer skriftblock i 
visuella grupperingar tillsammans med skriftrader och avbildningar eller 
fotografier. Försidor kan däremot fylla sin funktion helt utan skriftele-
ment och innehåller i allmänhet relativt fa element. Hemsidetext måste 
alltså betraktas som i grunden multimodal och inte främst skriftspråklig. 

Ett flertal gånger har påpekats att det inom ramen fÖr de flesta sidor 
finns två parallella strukturer, som är väl åtskilda samtidigt som de sam
verkar med varandra, nämligen den formatrelaterade strukturen och den 
sidintema. Skriften förekommer inom båda dessa strukturer men förefal
ler ha mer fasta roller inom den fonnatrelaterade. Små skriftrader anger 
här datum fÖr senaste uppdatering, copyright, upphovsman, e-postadress 
och liknande. I menyer fungerar skriftrader eller skriftlistor som inne
hållsförteckningar och länkar till sidans innehåll, hiom ramen för den 
sidintema strukturen kan vi urskilja två principiellt olika sätt att använda 
skriften. Det ena är att skriften semiotiskt integreras med andra element 
på det sätt som exemplifierades av Manges vännersida. Skriften hade i 
detta fall den specifika rollen att ge en personligt fargad kommentar till de 
innehållskomponenter som uttrycktes av fotografier, avbildningar och 
skriftrader. Det andra sättet är att använda skriften på ett mer traditionellt, 
autonomt sätt. På Ann-Louises haj sida står skriften fÖr nästan hela texten. 
Bildema bidrar främst till den inte ersonella betydelsen och är varken 
ideationellt eller textuellt integrerade i strukturen annat än på ett mycket 
övergripande plan. 

Inom ramen för studiet av multimodalt meningsskapande undersöktes 
även skriftens roll fÖr kohesion på sidorna. Särskilt fruktbart var det i 



detta perspektiv att analysera hur kohesion fungerar på en sida med en 
utpräglad multimodal kompositionsprincip. På Pyrets indexsida under
söktes kohesionen med en semantiskt baserad begreppsapparat hämtad 
från Halliday & Hasan (1976), och det visade sig att samtliga bindnings
typer kunde realiseras såväl icke-språkligt (inklusive spatialt) som språk
ligt. Dock visade sig de icke-språkliga bindningarna ha delvis andra 
funktioner än de språkliga. Medan språkligt uttryckt betydelsebindning 
knöt texten till referenten och innehavaren Pyret, fungerade avbildningar 
som mer lokalt förankrade blickfang och ingångar till olika textdelar. Den 
spatiala organisationen slutligen tydliggjorde de olika textdelamas för
hållande till varandra och till hemsidans fonnat och befanns avgörande 
för sidans funktion. Vilken typ av kohesion sidan byggs upp av kan alltså 
antas bero av vilken kategori (eller i förlängningen genre) den tillhör. 

Ett mer principiellt delsyfte var också att utreda den semiotiska poten
tialen hos skriften med särskild tonvikt på det icke-språkliga och vad det 
förmår uttrycka. Här förefaller främst skriftens relativa storlek, dess visu
ella utbreddhet och massivitet samt dess placering på sidan ha betydelse, 
och den mening som uttrycks är textuell och interpersonell. 

9.3 Hemsidans skriftkulturer 

Det mest övergripande syftet med undersökningen har varit att karakteri
sera den personliga hemsidan som textprodukt samt att inom ramen fÖr 
detta beskriva skriftens roll. Som huvudsaklig utgångspunkt för detta har 
jag använt Kress & van Leeuwens (1996) resonemang om gammal re
spektive ny skriftkultur. Genomgående har det kunnat konstateras att 
hemsidans delar skiljer sig åt på många punkter. De används på olika sätt 
och i olika sammanhang, och de ser olika ut. I samband med detta har det 
också framgått att skriftens roll fÖr användningen av sidorna, liksom fÖr 
sidomas uppbyggnad, varierar. Svaret på frågan om vilken av de ovan 
nämnda skriftkulturema hemsidan tillhör är att den kan räknas till båda. 
Samtidigt är hemsidan som format på många sätt en typisk produkt av den 
enligt Kress & van Leeuwen nya, mer utpräglat visuella och multimodala 
skriftkulturen just på grund av sin heterogenitet och att den tillhandahåller 
resurser for läsaren att använda. 

Inledningsvis nämndes möjligheten att relatera den personliga hemsi
dan till två huvudsakliga forskningssammanhang: det etnografiska studiet 
av vardagligt, privat skrivande och genrebaserade undersökningar av 
massmedierad sakprosa. Den intressanta frågan blir då i vilket textkultu-
rellt och historiskt sammanhang de personliga hemsidorna passar in. 

Så kallade vanliga människors skriftliga textproduktion har inte tradi
tionellt varit av intresse för språkvetare. Ett undantag utgör här den om
fångsrika skolforskningen där elevers läsande och skrivande studerats, 



dock ofta med specifikt pedagogiska och inte sällan normativa ansatser. 
Den relativt starka framförallt brittiska, australiska och amerikanska tra
ditionen av studier av vuxna människors vardagliga skrivande och läsande 
som nämnts ovan ("new literacy studies") har sin grund i det faktum att 
läs- och skrivkunnigheten i såväl Storbritannien som Australien och USA 
ofta varierar avsevärt och är starkt kopplad till klassmässig och etnisk 
segregering. Denna forsknmg har därför ofta ett starkt socialt patos och 
syftar i förlängningen till att utjämna klasskillnader på skriftbrukets om
råde. En följd av detta är att många undersökningar utförts i geografiska 
områden med låg social prestige och bland människor med låg utbildning 
och liten tilltro till sin egen skriftkompetens. De texter som stått i centrum 
har varit vardagliga, "osynliga" texter såsom skrift på förpackningar, lis
tor, anteckningar, vykort och liknande (Heath 1983, Barton & Hamilton 
1998). 

Klart är att innehavarna till hemsidorna i denna undersökning med nå
got enstaka undantag inte är professionella textproducenter. Såtillvida kan 
kanske deras textproduktion kallas vardaglig men bara i viss mån privat. 
Barton & Hamilton (1998) konstaterar att en mycket stor del av skriftbru
ket i det av dem undersökta lokalsamhället kunde kopplas till sociala 
kontakter. Människor skrev brev och vykort, läste familj esidoma i tid
ningen och förde anteckningar om familjens liv som sedan lästes av släk
tingar. Även en stor del av hemsideanvändningen hänger samman med 
upprätthållandet av sociala relationer. 1 själva verket är kärnan hos de per
sonliga hemsidor jag undersökt starkt knuten till chattandet som social 
aktivitet och till chattare som diskursgemenskap. Dock möjliggör Internet 
en öppning utåt, vilket innebär att hemsidan också innehåller delar som 
har andra ftxnktioner och riktar sig till en annan publik. På detta sätt är 
hemsidan både privat och offentlig, och på många sätt både vardaglig och 
mer formell. 

På liknande sätt kan hemsideskrivandet sägas vara delvis synligt, delvis 
osynligt. Det vardaghga skrivandet och skriftbruket beskrivs ofta som o-
synligt. Skriftbruksforskaren Bloome (1993) kallar det exempelvis "wri
ting on the outside". Vad som då avses är framförallt att det är skrivande 
som sker utanför de större skriftbärande institutionerna i samhället. Där
med är det osynligt inte bara inom den traditionella skriftspråksforskning
en utan även för skribenterna själva. Riktigt så förhåller det sig inte med 
personliga hemsidor. Internet är ett offentligt medium med klart institu
tionella drag. Hemsideinnehavama skapar inte sina texter för byrålådan 
utan för en relativt etablerad kulturell sfär. 

Däremot kan skriften och skrivandet antas vara osynligt på ett annat 
sätt, nämligen inom de praktiker som omger hemsidorna. Det kan finnas 
skäl att anta att hemsideskapande inte främst anses vara skrivande, kanske 
just eftersom det inte är professionellt och institutionaliserat. När det gäl
ler den personliga hemsidans kämkategorier, som också är mest inriktade 



på de sociala kontakterna och dessutom mest utpräglat multimodala, är 
skriften relativt osynlig. Här står inte skrivandet i centrum, utan det hand
lar om att göra ett fotoalbum, ordna länkar, visa upp vänner och så vidare. 
Dock letar sig det synliga skrivandet och den synliga skriften in i hemsi
dan, delvis via den nya genren nätdagboken, delvis genom att sedan tidi
gare etablerade genrer här uppträder i ny form. Ann-Louises innehållssida 
om hajar är ett exempel på det senare. Denna sida har sitt ursprung i skol-
skrivandet, en av de kontexter där skrivandet och skriften är som allra 
mest synliggjort. 

Att beskriva hemsidan som en aspekt av privat, vardagligt skrivande 
(och läsande) förefaller alltså alltför begränsat. Formatet rymmer mer än 
den i sammanhanget jämförelsevis lokala, sociala interaktionen mellan 
vänner. Bara det faktum att hemsidans olika delar sammanställs och pre
senteras explicit med läsanvisningar och menyer pekar mot en mer pro
fessionell intertextuell kontext. Inom nordistiken finns en stark tradition 
av beskrivning av just professionellt producerade bruks- eller sakprosa
texter. På senare tid, framförallt inom projektet Svensk sakprosa (Svens
son, Josephson & Selander 1996) har beteckningen sakprosa kommit att 
användas som en beteckning snarare för texters funktion än för texters 
stil. Några av studierna inom projektet intresserar sig mer specifikt för 
samspelet mellan skriftspråk och bild i olika genrer. Pettersson (2000) 
undersöker utvecklingen i uppslagsböcker under 1900-talet och konstate
rar bland annat att bildemas roll i förhållande till den skrivna texten for-
ändrats tydligt. Bilderna har blivit alltmer självständiga och bildtexterna 
mer utvecklade. Enheten bild och bildtext har alltså kommit att bli en 
egen enhet inom genren, alltmer skild från huvudartikeln. 

Ledin (1997, 2000) undersöker veckopressens utveckling och samman
fattar den med orden visualisering, intimisering och kommersialisering 
(2000:184 ff.). Han påpekar att visualiseringen innebär inte bara att bilder 
far större utrymme på bekostnad av det skrivna, utan att det visuella (med 
betoning på det icke-språkliga och spatiala) kommer att spela en ny och 
viktig roll för textstrukturering på sidor och uppslag. Från att tidigare ha 
löpt spalt upp och spalt ned struktureras en artikel i en modem veckotid
ning av layouten, vilket innebär att placering av paratexter och bilder i 
förhållande till den huvudsakliga brödtexten i sig blir betydelsebärande. 
Josephson & Melander (uu.) hävdar att urvals- och sökläsande kommit att 
bli viktigare under de senaste årtiondena. Detta eftersom man snabbt 
måste kunna samla information från så många texter som möjligt och 
därmed förflytta sig mellan texter. Dessa nya läsmål och lässtrategier sägs 
ha sin motsvarighet i nya textstrukturer, där bilder, grafiska signaler och 
punktuppställningar spelar en allt större roll.'^' 

Den ökande visualiseringen av brukstexter, liksom bruket av grafiska uttrycksmedel 
har även uppmärksammats av bland andra Melin (2000). 



Kan då dagens personliga hemsidor räknas in i en tradition av svensk, 
massmedierad sakprosa? Frågan kan enligt min mening inte enkelt besva
ras med ja eller nej. Sakprosa definieras ibland som texter med sakinne
håll, till skillnad från skönlitteratur. Personliga hemsidor innehåller till 
största delen sakorienterad information. De är dock inte på samma sätt 
som den traditionellt definierade sakprosan lästa och använda av breda 
grupper. Ännu är inte Intemetanvändningen lika spridd som läsandet av 
exempelvis dagstidningar och dessutom är den personliga hemsidan kan
ske smalare än många andra webbprodukter. De är inte heller, som de of
tast undersökta brukstextema, författade av professionella skribenter. 
Dock är hemsidorna utan tvekan snarare masspridda än snävt privata på 
grund av det medium de fungerar genom, nämligen Internet. Dessutom 
kan ofta gränsen mellan professionella produktioner och amatörers alster 
framstå som suddigare på webben än i fråga om de flesta pappersmedier. 
Det behövs inga stora ekonomiska resurser och inget upparbetat distribu
tionssystem för att producera och sprida en webbsida. Vidare är det rela
tivt enkelt for en amatör att åstadkomma en sida som ser förhållandevis 
professionell ut utan någon mer avancerad teknisk utrustning. Mot denna 
bakgrund förefaller det rimligt att se svenska professionellt producerade 
och massmedierade brukstexter, och de text- och skriftkulturer som bru
ket av dessa format kan inordnas i, som en högst relevant ram att förhålla 
sig till for den hemsideskapare som lägger ut sin första hemsida på hiter-
net - liksom for den läsare som besöker den.^^^ 

Helt klart har hemsideinnehavarens sätt att foga samman relativt olika 
texttyper inom ramen for ett enhetligt forpackningsformat drag som på
minner om produktionskonventioner inom journalistiken. Hemsideinne
havaren vill precis som medieproducenten locka till sig många läsare, 
även om dessa i hemsidans fall inte är köpare. Dock är hemsidans centrala 
funktion att presentera hemsideinnehavaren som person, vilket innebär att 
sammanställandet av olika texter med olika funktioner främst har till upp
gift att representera olika delar av innehavarens personlighet. Syftet är 
inte främst det omvända, som for tidningen, att nå olika läsare. 

Faktum kvarstår ändå att hemsidan har mycket gemensamt med format 
som vecko- eller dagstidningen, exempelvis heterogeniteten, den dubbla 
strukturen (formatrelaterad och sidintem struktur) och multimodaliteten, 
men möjligen ska dessa likheter snarast foras till en gemensam och brett 
etablerad konvention for hur man utformar en heterogen samling av tex
ter, snarare än till mer specifika likheter i funktion och användning. Hem
sidan som helhet kan alltså sägas svara mot de generella utvecklingsten
denser som påvisats i Sakprosaprojektet, exempelvis visualisering, möj
liggörande av urvals- och sökläsande samt det medvetna användandet av 

Även sakprosan och nyhetsjournalistiken finns dessutom på Internet. Dessa profes
sionellt utformade sidor kan förstås också fungera som en förebild. 



layouten som medel för att strukturera formatet och de enskilda texterna. 
Därmed är dock inte sagt att hemsidan entydigt utvecklas i denna rikt
ning. I själva verket förefaller vissa delar av hemsidan orientera sig allt 
mindre mot sakorienterade massmediekonventioner och alltmer mot litte
rära och estetiska skriftkonventioner. 

9.4 Exkurs: Teknologins roll 

Hittills har jag förhållit mig relativt avvaktande till det faktum att person
liga hemsidor skapas med hjälp av HTML-teknik och görs tillgängliga 
genom den del av Internet som kallas www. Som framgått har jag i min 
beskrivning av hemsideanvändning inte utgått från den digitala teknolo
gin och dess möjligheter. I stället har jag valt att se sidorna ur ett visuellt 
perspektiv, vilket innebär att jag har utgått ifrån vad som syns på skär
men, inte den tekniska strukturen bakom detta. Detta val kan ses som ett 
led i en strävan att i första hand betona sociala och kulturella faktorer i ett 
vidare perspektiv och så långt som möjligt undvika att se teknologin som 
en enkel orsak till att skriftbruket ser ut som det gör. Det är dock omöjligt 
i längden för den sociosemiotiskt orienterade textforskaren att kringgå 
frågan om teknologins roll i det sociala, och omvänt, det socialas roll för 
teknologin. Flera av de forskare jag hänvisat till betonar också det materi
ella i hög grad (Kress & van Leeuwen 1996, Kress 1997, Jewitt, Kress, 
Ogbom & Tsatsarelis 1999, 2000). Kress & van Leeuwen antyder dessut
om att ny skriftkultur ("new visual literacy") i stor utsträckning kan 
kopplas till framväxandet av nya medier. Relationen mellan socialt för
ankrade behov av kommunikation och meningsskapande å ena sidan och 
teknisk utveckling av nya medier å den andra är dock svårfångad och 
återstår att beskriva närmare. 

Nu har förstås nya medier förekommit tidigare och med dessa även 
diskussionen om teknologins tänkbara effekter för människans sätt att 
kommunicera. Williams (1974) utreder exempelvis relationen mellan tek
nologi och användning när det gäller televisionen. Han formulerar nio på
ståenden om relationen mellan televisionsteknologin och samhällsutveck-
Imgen som han sedan placerar in på en skala mellan å ena sidan teknik
determinism och å den andra sidan en föreställning om teknologin som 
symptom på underliggande sociala faktorer. Det påstående som ligger 
längst ut på skalan mot teknikdeterminismen lyder: 

(i) Television was invented as a result of scientific and technical research. Its 
power as a medium of news and entertaimnent was then so great that it altered 
all preceding media of news and entertainment. (Williams 1974:11) 

Det påstående som i största utsträckning ser teknologin som symptom 
formuleras: 



(ix) Television became available as a result of scientific and technical research, 
and in its character and uses both served and exploited the needs of a new kind 
of large-scale and complex but atomised society. (S. 12) 

Kännetecknande for den deterministiska synen är enligt Williams att tek
nologin anses ha utvecklats av en tillfällighet, utan att speciella orsaker 
eller drivkrafter legat bakom. De samhälleliga konsekvenserna av detta är 
likaså tillfälliga eftersom de uteslutande är beroende av att teknologin ut
vecklats. De har alltså inga andra orsaker. 

Även synen på teknologin som symptom innefattar en idé om den tek
niska utvecklingen som framdriven av tillfälligheter. Å andra sidan har 
teknologin enligt detta synsätt inget värde bortsett från dess användning. 
Användningen bestäms i sin tur av samhällsordningen och människans 
natur. Det innebär att det som vi gör med televisionen lika gärna och med 
stor sannolikhet skulle kunna göras med hjälp av någon annan teknologi 
om televisionen inte uppfunnits. 

Problemet med båda dessa hålbiingar är enligt Williams att de separe
rar teknologin från samhället. I båda perspektiven ses teknologin som nå
got som utvecklas i ett slags självgenererande process, oberoende av om
världen. Williams föreslår i stället ett alternativt synsätt där han vill se 
utvecklmgen av teknologin bakom televisionen som driven av medvetna 
intentioner, förankrade i sociala och kulturella behov. Samtidigt, menar 
han, existerar inte dessa sociala och kulturella behov oberoende av tek
nologin utan i ständigt samspel med den. 

En stor del av forskningen om språk och texter på Internet förefaller 
utgå från idén att teknologin är självgenererande och dessutom från att 
dess potential är så kraftfull att den i sig ändrat människans sätt att kom
municera och i viss mån även leva sina sociala liv. De chattforskare som 
hävdar att det så kallade chattspråket ligger någonstans mellan tal och 
skrift (se exempelvis Collot & Belmore 1996) utgår från det faktum att 
mediet tillåter en kombination av talspråkets och skriftspråkets prototyp-
iska förutsättningar: den omedelbara interaktionen med möjlighet till 
snabb respons respektive användandet av skrivtecken i kombination med 
fysiskt avstånd. Hade man i stället utgått från social funktion och kulturell 
inramning hade chattandet kunnat ses som ytterligare ett exempel på var
dagliga samtal mellan mer eller mindre bekanta människor, liknande dem 
på ett cocktailparty. Skilkiaden skulle då snarare hänga ihop med de spe
ciella sociala grupperingar och nätverk som uppstått på nätet - i den mån 
de verkligen är speciella och annorlunda^". Här kan också noteras att det 

Även här lurar den teknologiska determinismen; vi har en tendens att betrakta soci
ala relationer via Internet som speciella enbart på grund av mediet. Ett exempel på 
detta är begreppet "virtual communities" (se exempelvis Jones 1997 som också talar 
om "virtual culture") som utgår från det faktum att deltagarna faktiskt inte träffas fy
siskt, varför deras gemenskap skulle vara av en annan typ av den vanliga, verkliga. 



engelska ordet "chat" betyder 'småprat' och inte rymmer någon informa
tion om vilken teknologi som är inblandad. Därmed kan det sägas vara 
mindre teknikdeterministiskt än det numera svenska ordet chatt som 
kommit att betyda just 'skriftlig di îh>g i realtid via Internet' (betydelse 
enligt Svenska datatermgruppen).' 

Hypertextforskningen utgår änim starkare från den tekniska potentialen 
hos Internet och hos elektroniska lagringsmedier i stort (se exempelvis 
Landow 1992 och Aarseth 1997, 1999). Enligt en definition är hypertext 
helt enkelt text som lagrats elektroniskt (Engebretsen 2000). Som hyper-
textens viktigaste egenskap framhålls dock ofta dess icke-linearitet som 
enligt detta synsätt möjliggörs just av det digitala formatet. En prototypisk 
hypertext har ingen given böljan och inget givet slut. Den kan ta olika 
riktningar genom återkommande noder där läsaren tvingas välja väg. En 
sådan nod utgörs i sin mest typiska form av en hyperlänk mellan två 
HTML-dokument. Varje vald väg leder sedan till nya val och så vidare. 
Enligt andra definitioner av hypertext är det just denna struktur som är 
kännetecknande for fenomenet, inte lagringsform eller specifik teknologi 
(Svedjedal 2000). Klart är dock att idén om hypertext, vare sig denna de
finieras av lagringsformen eller strukturen, är starkt inriktad på produk
tionen av texten, betoningen av läsarens fria va] till trots. Det förefaller 
vara upphovsmannens medvetna skapande av en text med otaliga läsvägar 
som är det centrala for en hypertext. För läsaren finns däremot alltid en 
början och ett slut och därmed också en linearitet. Dessutom kan en läsare 
alltid välja läsväg, även om olika format uppmuntrar detta olika mycket. 
Fokuseringen av producenten och den av honom eller henne skapade 
strukturen förefaller möjligen naturlig eftersom huvudparten av hypertext
forskningen har sin grund inom litteraturvetenskapen. För språkvetaren 
eller diskursanalytikem är den dock mindre självklar.'^^ (För vidare dis
kussion av hypertextforskningens textbegrepp se Karlsson & Ledin 2000.) 

Om man utifrån Williams första påstående, det mest teknikdeterminis
tiska, skulle formulera ett par hypoteser om personliga hemsidor skulle de 
kunna låta ungefär så här: Eftersom www-tekniken möjliggör skapandet 
av icke-linjära texter med hjälp av hyperlänkar, kan personliga hemsidor i 
stor utsträckning forväntas vara strukturerade som den prototypiska hy-
pertexten. Eftersom mediet också på ett mycket enkelt sätt möjliggör an
vändandet av andra semiotiska system än det skrivna språket, kommer 
texterna också att i hög utsträckning att vara multimodala och alltså an
sluta till Kress & van Leeuwens idé om den nya skriftkulturen. Med facit 

Det förekommer dock att man på engelska, for tydlighetens skull, säger "computer 
chat". 

De olika perspektiven är förmodligen till stor del beroende av olika studieobjekt. 
Medan hypertextforskare, som ju ofta är litteraturvetare, studerar vad man kan kalla 
idealtexter, där någon medvetet satsar på att utnyttja teknikens hela potential fÖr att nå 
litterära mål och originalitet, är språkvetare oftast intresserade av brukstexter. 



i hand kan vi konstatera att ingen av dessa hypoteser stöds mer än delvis 
av denna undersökning. 

När det gäller det hypertextuella kan man utifrån mitt material sam
manfattningsvis säga att den huvudsakliga länkstrukturen hos personliga 
hemsidor opererar på formatnivå, vilket innebär att länkarna är länkar 
mellan texter snarare än inom texter. De textintema länkar som forekom
mer är i allmänhet enkelriktade och utgör återvändsgränder för läsaren. 
Exempelvis förekommer det att personnamn i dagbokstexter är markerade 
som länkar till små faktarutor där personen i fråga presenteras närmare. 
Enda sättet att komma vidare är då att stänga rutan och återgå till dag
bokstexten. Hyperlänkningstekniken utnyttjas alltså, men långt ifrån till 
sin fulla potential. I själva verket kan man se hemsidomas användning av 
länkar som en utveckling av den fonnat- och textstruktur som bygger upp 
många pappersprodukter. Formatlänkar kan sägas finnas även i dags- och 
veckotidningar (jfr Karlsson & Ledin 2000) och textintema länkar som 
utgör utvikningar av återvändsgrändstyp är som bekant vanliga i veten
skapliga texter och andra genrer som utnyttjar fotnotssystem. Detta skulle 
man kunna tolka som ett tecken på att hemsideinnehavama är hämmade 
eller begränsade i sitt texttänkande, men jag menar att det är mer fruktbart 
att tala om att vissa textstmktureringssystem är etablerade i de kulturer 
hemsidoma ansluter till, och att det dänned blir naturligt att vissa av me
diets möjligheter utnyttjas mer än andra. Den skönlitteräre författare som 
utgår från lagringspotentialen och länkningstekniken och medvetet skapar 
en text som maximalt utnyttjar de möjligheter dessa ger arbetar inom en 
annan kultur där andra textnormer gäller och där det centrala målet är att 
uppvisa originalitet och individuellt nyskapande. 

I fråga om det multimodala och graden av ny skriftkultur ("new visual 
literacy") har denna undersökning gett en delad bild. Vissa sidkategorier 
utnyttjar här tekniken och skapar mening utpräglat multimodalt, medan 
andra framstår som högst traditionellt skrift språkliga. Även här menar jag 
att den främsta förklaringen finns i de olika sociala sammanhang som si-
doma fungerar inom. 

En integrerad och nyanserad bild av relationen mellan teknologi, kultur 
och skriftbmk på Intemet skulle kunna låta ungefar som följer. Sedan 
lång tid har det, såväl inom vetenskap som i det byråkratiska systemet, 
funnits behov av och konventioner för att på ett komprimerat sätt lagra 
data som också kan sökas och bearbetas på olika sätt. I takt med att tekni
ken blivit enklare och billigare har digitala lagringssystem blivit vanliga 
både i hemmen och på de flesta arbetsplatser där skrivande förekommer, 
framförallt genom persondatorema. Intemet och www är en del av denna 
tekniska utveckling. Webben har dock även ett visuellt användargränssnitt 
som faktiskt bmkar anföras som en av faktorema bakom dess lättillgäng
lighet. En effekt av denna visuella yta är att tekniken döljs och att de ska
pade produkterna till viss del liknar papperssidor. Vissa delar av den bak



omliggande teknologin, till exempel länkningstekniken, har dock lyfts 
fram och markerats visuellt som en viktig komponent. Resultatet har bli
vit att en webbsida för många förmodligen kommit att bli en platt, visuell 
yta med bakgrund, skrift och bilder, och med länkar som enda nya drag. 
Redan med detta har den så kallade teknologiska revolutionen tämts av
sevärt. 

Det faktum att tekniken kan kamoufleras och fås att likna något mer 
invant men också betonas och blottläggas så att tekniken till viss del blir 
själva budskapet, gör att det knappast går att tala om Intemetkommunika-
tion som något enhetligt. Det som dock är gemensamt, och sannolikt soci
alt betydelsebärande, är bland annat den relativa omedelbarheten jämfört 
med papperskommunikation som ju i sin prototypiska form är långsam
mare samt den i princip obegränsade räckvidden. 

Att ha teknologin som utgångspunkt för valet av undersökningsmaterial 
finner jag ändå motiverat, åtminstone om man avser att studera samspelet 
mellan teknologin och den faktiska användningen i ett socialt samman
hang. Det är ju just det faktum att personliga hemsidor är ett nytt fenomen 
i ett nytt medium som föranlett denna undersökning. När det gäller de hu
vudsakliga förklaringarna till hur hemsidans texter ser ut och hur skriften 
används har jag dock, som nämnts, främst sökt andra referensramar. 

9.5 Hemsidans utveckling 

Sedan undersökningens material samlades in har många personliga hem
sidor förändrats och nya sidkategorier har vuxit fram. En sådan är skiv-
samlingen som allt oftare förekommer som en viktig del av en personlig 
hemsida. Någon enstaka skivsamling förekom redan i det experimentma
terial utifrån vilket informantema rekonstruerade kategorisystemet i den
na studie. En sådan sida kategoriserades då som en innehållssida. Nu talar 
mycket för att just skivsamlingen gått från att vara en sparsamt förekom
mande variant på innehållssida till att bli en av hemsidans kämsidor. Li
kaså förefaller nätdagboken ha fått allt större utrymme, nu med sin allt 
vanligare variant fotodagboken. En vanlig personlig hemsida år 2001 kan 
exempelvis bestå av en indexsida, en nätdagbok, en egosida och en skiv
samling. Detta betyder inte att sidkategorier som värmersidan, länksidan 
och fotosidan försvunnit, utan i stället att tyngdpunkten hela tiden för
skjuts och att hemsidans kärna förändras. Fortfarande kan man dock tala 
om hemsidan som ett övergripande fö ackningsformat. 

En annan utveckling som kan skönjas är en ökande institutionalisering 
av den personliga hemsidan och dess delar. Redan när denna studie 
genomfördes fanns speciella samlingssidor för nätdagböcker, även om de 
flesta av dessa endast bestod av länkar till de enskilda dagböckerna som 
respektive innehavare alltså utformade själva. Det finns i nuläget ett antal 



skrivarwebbplatser där dagboksskribenter erbjuds plats mot att de skriver 
regelbundet. Flera av denna undersöknings informanter skriver dagbok på 
sådana webbplatser, i några fall parallellt med dagboken på den egna si
dan. På skrivarwebbplatsen får dagboksinlägget ett standardiserat utseen
de och presenteras inom ramarna för denna webbplats. På dessa sam
lingsplatser har även gästboken institutionaliserats i och med att man i 
anslutning till varje skriven text kan skriva kommentarer eller till och med 
sätta betyg. Ibland kallas inte inläggen för dagboksinlägg utan rätt och 
slätt texter. På liknande sätt har exempelvis den nyuppkomna sidtypen 
skivsamling institutionaliserats genom webbplatsen www.skivsamling.nu. 
Ett exempel på institutionalisering av själva hemsidan som idé, inklusive 
chattandet som social aktivitet är webbcommunityn^^^ Lunarstorm där 
varje medlem ges ett utrymme för att presentera sig, lista sina vänner och 
länktips samt skriva dagbok. Här finns även gästböcker och diskussions
grupper. (Se vidare Karlsson 2001b.) 

En möjlig förklaring till utvecklingen är att de enskilda hemsideinne-
havama, i takt med att de slutar chatta på sina gamla chattställen och kan
ske tappar kontakten med chattvärmema, söker nya sammanhang för sina 
hemsidor och sin Intemetverksamhet. En del finner också nya använd
ningsområden. Bland denna undersöknings informanter har exempelvis 
Mario gjort sin sida mer inriktad på sammanhang utanför Internet genom 
att bland annat fylla den med infomiation för potentiella arbetsgivare. 
Anna har gjort en pudelsida som ingår i en webbring av hundsidor, men 
hon har också satsat alltmer på dagboksskrivandet samt är mycket aktiv i 
Lunarstorm. Dock har flera av hennes många ursprungliga sidor försvun
nit från hemsidan. Andra finner inga nya sammanhang och lägger ned 
verksamheten eller tar en paus. Då och då möts man av budskap som de i 
citaten nedan. 

Har kommit på att det är så himla tråkigt och onödigt att ha en hemsida där 
man skriver om sig själv. Dem som bryr sig om det pratar med mig istället, 
får jag hoppas. Eftersom jag inte har något annat att skriva om kommer det 
inte heller att bli någon ny uppdatering förrens jag lägger till något roligt som 
jag själv skrivit. Det fmns på lager, men vi far se om det kommer upp... 
(http://hem.passagen.se/niklasd/ 17 april 2001) 

Jag har tröttnat på allt detta och nöjer mig numera med mindre innehåll. Jag 
har mycket annat att göra än att syssla med min personliga sida. Dagbok och 
amiat skräp kanske kommer tillbaka någon gång i framtiden. Ni som vill följa 
mitt liv far lära känna mig istället, (http://www.brantgarde.pp.se/ 14 decem
ber 2001) 

En community är en mötesplats på Internet som ofta kräver medlemskap och där 
man, i allmänhet under en signatur, kan publicera sig, chatta och delta i andra aktivi
teter. 

http://www.skivsamling.nu


Man kan då fråga sig åt vilket håll den personliga hemsidan och dess de
lar är på väg. Frågan är förstås svår att svara på utan att spekulera, men 
jag tycker mig kunna urskilja två tänkbara utvecklingsvägar som även kan 
förklaras teoretiskt. De flesta hemsidor som jag följt under en längre tid 
har förändrats (i den mån de alls uppdateras). Om man renodlar föränd-
ringstendensema kan man tala om en relativt bred väg som går från en 
diversifierad heterogen hemsida till en hemsida alltmer inriktad på litterär 
verksamhet eller på publicering av skrivna texter i stort. Detta bör ses som 
ett steg i riktning mot den gamla skriftkulturen eller åtminstone inte som 
ett steg i riktning mot den nya. Institutionaliseringen av skrivandet mins
kar den visuella friheten ytterligare, och därmed den visuella variationen. 
En skribent som publicerar sina dagboksinlägg på en skrivarsida måste i 
allmänhet inordna sig i den form som sidans upphovsperson bestämt. Ofta 
är denna mycket sparsmakad och betonar tydligt att skriften står i cent
rum. Ett exempel på detta ges i figur 38. På skrivarsidan Hypodea är bak
grunden vit och medlemmarna presenterar sig endast genom en signatur. 
Det går heller inte att byta typsnitt och liknande. Enda undantaget mot 
den övervägande språkliga kommunikationsprincipen är att det är möjligt 
att "flippa" någon annans inlägg. Det innebär att man lägger in en avbild
ning som föreställer en hand som gör tummen upp, vilket alltså är ett 
slags positiv betygssättning. Bilden av tummen är dock vald av sidans 
administratör och kan ej bytas ut. 

Figur 38. Skrivarsidan www.hypodea.com (15 januari 2002) 



Den andra och något ovanligare vägen går i riktning mot webbdesign och 
visuell konstnärlig verksamhet. Då renodlas det visuella hos den egna si
dan samtidigt som det språkligt uttryckta innehållet antingen skärs ned 
eller förblh* oförändrat. Ofta är dagboken det enda som uppdateras på så
dana sidor, förutom designen. Inte sällan ser man utlagda arbetsprover 
eller andra tecken på att personen bakom sidan söker sig till utbildningar i 
formgivning. Sidan i sig blir på så sätt ett slags varumärke. Många av des
sa sidor har också väl valda namn som inte är identiska med innehava
rens. Ofta är också namnet ett domännamn, som till exempel www.kol-
syra.net eller www.pumpkin.nu. 

Båda dessa utvecklingsvägar kan inordnas i Kress & van Leeuwens 
modell av den ideologiska inramningen kring ny respektive gammal 
skriftkultur. Min tolkning är att den gamla skriftkulturen ännu är förhärs
kande på så sätt att (skrift-)språklig kommunikation ännu är den före
dragna och den som icke-professionella textproducenter förväntas ägna 
sig åt (snarare än visuell, icke-språklig sådan). Vid upptäckten av www 
och de uttryck detta medium möjliggör börjar de flesta nya hemsideinne
havare experimentera och känna stor frihet. Vi får se fantasifixlla skapel
ser som inte liknar något annat, men också försiktiga steg mot etableran
det av nya visuella konventioner. Efterhand börjar många dock söka mer 
institutionella ramar för sin verksamhet, och detta kan i Kress & van Lee
uwens termer ses som ett steg mot den gamla visuella skriftkulturen, det 
vill säga ett steg tillbaka. Här väljer man alltså mellan att förädla det 
(skrift-)språkliga och söka inträde i vad som närmast motsvarar ett slags 
förlagsverksamhet och att ta steget rent ut och kalla sig konstnär eller åt
minstone designer. Som Kress & van Leeuwen hävdar är det inom den 
gamla skriftkulturen inte hållbart i längden att rita, det vill säga att ut
trycka sig icke-språkligt om man inte är professionell. De som har privi
legiet att uttrycka sig visuellt i denna kultur är ju framförallt illustratörer 
och grafiker, som i den mån de inte är fria bildkonstnärer inte sällan ar
betar på uppdrag av kommersiella och politiska intressen. Detta innebär 
att den eventuella maktförskjutningen från etablissemanget till de vanliga 
människorna, som nämndes i början av denna bok, förmodligen inte är 
annat än potentiell och hypotetisk. 

Kanske kan vi formulera om dikotomin gammal respektive ny skrift
kultur så att den stämmer bättre med den verklighet dessa personliga 
hemsidor representerar. Vi skulle kunna ta fasta på de egenskaper kultu
rerna kännetecknas av och tala om språkbaserad textkultur respektive 
multimodal textkultur och då konstatera att det är svårt att utifrån denna 
undersökning peka på någon entydig utveckling åt det ena eller det andra 
hållet. Snarare kan man säga att de två textkulturema har sina tydliga do
mäner eller sina diskurser för att anknyta till Gees (1996) resonemang. 
För hemsideinnehavama förefaller den multimodala textkulturen vara 
kopplad till primära diskurser medan den språkbaserade används för se

http://www.pumpkin.nu


kundära diskurser. Åt vilket håll den enskilde informantens textskapande 
utvecklas beror då på hur hans eller hennes hemsida utvecklas, mot det 
lokala och privata eller mot det offentliga. Av yttrandena från hemsidein-
nehavama ovan att döma verkar det dock som om den privata interaktio
nen för just deras del flyttat till IRL, det vill säga världen utanför Internet. 



Summary 

During the last few decades, both the number of different means of com
munication and the amount of mass media products have increased explo
sively. The Internet is often cited as among the most important and far-
reaching of the new technologies that have been made available. Through 
the Internet, the public arena has been greatly expanded, and the tradi
tional roles of speaker and listener, writer and reader, have been dis
persed. These changes, together with the text-creating potentials of the 
new medium, have made it possible for new text products to emerge. 
Though the personal homepage in many ways is one of the most interest
ing such products, it has up till now been very little explored. 

The pu ose of this thesis, as presented in Chapter 1, is both to explore 
the personal homepage and its use in a more general sense and to charac
terise it as a product of writing. It is assumed that a text is best understood 
as a part of a text culture, and that any product of writing can be placed in 
its literacy tradition. Therefore, the main empirical frames of reference are 
sought among studies of paper-mediated writing, rather than within Inter
net and hypertext research. More specifically, the question is raised as to 
whether the personal homepage should be seen as a part of a tradition of 
private, non-public writing or as a lay contribution to the otherwise pro
fessionally governed mass media market. 

In Chapter 2, a brief background about the personal homepage and the 
Internet is provided. A personal homepage is defined as a web page made 
in order to present an introduction of its owner. The terminology used in 
this Study is mainly visually rather than technically based. For instance, a 
page does not necessarily equal a document in technical terms, but what 
is seen on the screen, including scrolling up and down. This principle 
aims at capturing the amateur user's perspective. 

Chapter 3 presents the theoretical framework. The homepage as a text 
is placed within two layers of context: the context of situation and the 
context of culture. As an overall theoretical frame I use the theory of so
cial semiotics and its assumption of signs as motivated rather than arbi
trary (Hodge & Kress 1988, Kress 1997). An important concept is liter
acy, which is understood as a socially embedded way of using writing 
within "new literacy studies" (Street 1994, Gee 1996). Kress & van 
Leeuwen (1996) suggest a distinction between old visual literacy and new 
visual literacy as a means for understanding what is happening to the use 
of texts in our modem western society in the changing semiotic land
scape. In the context of situation, we are primarily concerned with the 
situated use of writing in connection with the homepage. Two central 



concepts here are literacy event and literacy practice (Heath 1983, Barton 
1994). These two concepts are frequently employed in ethnographic liter
acy studies, where social practices are more in focus than actual texts. For 
my analysis of the text knowledge and text concepts of homepage users, I 
have chosen the concept of textual norms (Berge 1990). This chiefly refer 
to norms of qualification, i.e. norms that decide what qualifies as a text in 
a certain culture. Subordinate to qualification norms, we find obligation 
norms referring to what the proper behaviour is in a certain situation, or 
what can be described as a good text. 

For my analysis of the level of the text, I turn to semiotics and the 
functional systemic theory developed by Halliday (1984). As this theory 
is based on meaning, it has been widely used for the study of multimodal 
texts, i.e. texts that are composed of other semiotic resources than lan
guage alone. Text as a unit will in this study be interactionally, and mate
rially, defined. This perspective implies that the problem of what counts 
as a text is best solved in collaboration between the researcher and the 
actual text users. It also implies the assumption that textual meaning and 
cohesion can be sought not only in language but in all expressive re
sources of the homepage. 

Chapter 4 presents the material and a general account of the methods. 
The main material consists of 26 personal homepages assembled in 1998. 
It can be described as a loose network of pages, connected to each other 
through links on friends pages and in guestbooks. The owners of these 
homepages take part in the investigation as informants, together with 17 
writers of net diaries found through a diary community administered by 
one of the homepage owners. The diaries of these 17 'reloaders', as well 
as other web pages made by the informants are used as additional source 
material for obtaining knowledge about homepage use. For experiments 
and interviews, I have also used a number of pages created by other peo
ple found in the networks linked with the main group of informants. 

A variety of methods are used in the study. One group of methods in
volve informants: this involves carrying out interviews and to some extent 
making observations on-line, i.e. through e-mail, the communication pro
gram ICQ and through the web. Questionnaires are used, as well as indi
vidual interviews. The interviews, and the subjects covered in them, are 
inspired by ethnographic fieldwork on everyday literacy (Heath 1983, 
Barton & Hamilton 1998). An important part of the work with the infor
mants consists of experiments. Their main purpose is to determine the 
textual norms of the informants, both the norms concerning what counts 
as a homepage text and the norms deciding what a good homepage text is. 
Three experiments were carried out, with different numbers of participat
ing informants. 

Another group of methods are used for the analysis of the homepage 
texts, based on the semiotic understanding of text. First, what may be as-



sumed to be the main meaning-making resources on the pages, the so-
called visual elements, are pointed out and analysed in semiotic terms. 
Then meaning-making relations between modalities and between visual 
elements are studied in more detail and a cohesion analysis is carried out. 
The different analyses are semiotically oriented, rather than discourse 
analytical. They deconstruct texts rather than explain them as discourse. 
However, in focussing on how language and the non-linguistic visual re
source are used to create meaning and structure on different pages, they 
aim at providing an understanding of the conditions for how homepage 
discourse works. 

Chapters 5-8 present the results of the investigation. In Chapter 5, the 
most general view of the personal homepage is provided. Two types of 
results are put together to explore the different parts of a homepage and to 
give a general view of their prototypical composition. One type of results 
emanates from the three experiments mentioned above: the demarcation 
experiment, where the informants were asked to divide a homepage into 
meaningful and cohesive units; the classifying experiment, where the task 
was to group units (pages) into different categories and if possible label 
them; and the comparison experiment, where each informant was given 
groups of pages and asked to formulate pairs of concepts which could de
scribe the differences between them. The last step in particular draws on a 
method used by Åm Vatn (1998) to work with users' concepts of text and 
text quality. The results of these three experiments, leading to a typology 
of pages and a set of concepts describing each page category, were then 
combined with results from the first step of my own text analysis, i.e. the 
segmentation of the pages into visual elements. The elements were 
grouped in the following way: elements of writing were labelled either as 
lines of writing, blocks of writing, lists or image-writings, whereas ele
ments without writing were characterised as either photographs, visual 
representations or abstract visualisations. The page typology recon
structed by the informants consists of seven categories: the pre-page, the 
index page, the ego page, the link page, the friends page, the photo page, 
and the content page which is a miscellaneous category. Together with 
the diary, which was already named by the informants in the interviews, 
these were the categories that were described by the informants and by 
my analysis of visual element. 

Good pre-pages are described as legible, tempting and easy to use. The 
most important element on the pre-page is the one connected to the link 
onwards. This element can be of almost any type, as long as it in placed in 
the centre of the page and attracts the attention of the visitor. The index 
page should according to the informants be legible and easy to navigate 
from. It should also contain text. The most frequent visual elements are 
lines of writing followed by blocks of writing. Four out of five index 
pages contain a list. Describing the ego pages, the informants talk more 



specifically about writing and distinguish between two main visual forms: 
running text and lists, although labelled somewhat differently. Though 
they agree on the fact that these are the two main ways of organismg the 
content on an ego page, they disagree on what is to be preferred. Thus, 
they seem to share qualification norms, but not obligation norms. When 
the ego pages in the material are studied, it is seen that the distribution of 
different types of elements is similar to that of the index pages, i.e. ele
ments of writing dominate. Link pages and friends pages could be as
sumed to be similar, but the infonnants' describing concepts differ, espe
cially in how they are valued. Link pages should preferably be well or
ganised and concise, while friends pages should be personal and contain 
running text, i.e. longer and more elaborate presentations of each friend. 
The link pages consist mainly of well separated lines of writing and ab
stract visualisations used as organising devices. On the friends pages we 
instead find groupings of lines of writing, photographs or visual repre
sentations and blocks of writing, each group representing a friend. The 
photo pages are in many ways treated in the same way as the friends 
pages. The informants value what they call "information", a feature which 
in this case is expected to be expressed in writing. Furthermore the distri
bution of visual elements resembles that of the friends page. The main 
difference is that the photo plays a more central textual role as the point of 
departure for the utterances. The diary is the category that most of all is 
described in terms of its writing, and it is also one of the categories most 
dominated by writing elements. The same goes for the content page, 
though it is more heterogeneous. The describing concepts formulated for 
the content page resemble those of the ego page, but here the infonnants 
agree more on values. They uni vocally state that text in bulleted lists is 
perceived as less personal and thus not as good. 

The personal homepage is described as a format that consists of, and 
thereby both defines and is defined by, a certain number of page catego
ries. An overview of the homepages in the main material shows that the 
category with the largest number of pages is the content page. However, 
the index page is the category represented in most homepages, followed 
by the links page, the ego page and the guestbook. A core of frequently 
occurring pages can be distinguished, such as index page, ego page, link 
page, friends page and guestbook, all of which are strongly connected to 
the social activity of chatting. Other categories, such as content page and 
diary in particular, are related to other contexts and even other non-
Intemet genres. The whole of a homepage is thus dynamic and under con
stant change, depending on what pages are tied to the overall format. 

Chapter 6 is concerned with use. The interview data is analysed to give 
a picture of what the informants do with homepages. Expressions of ac
tivity, such as "copy and modify codes", "join web rings" and "add 
something new" are exce ed from the data and sorted according to dif-



ferent themes. I thereby distinguish a number of possible literacy prac
tices connected to these pages: looking for inspiration and making plans, 
learning and teaching, producing, judging and being judged, promoting 
the page, administering and maintaining (both as a producer and as a 
consumer), changing and renewing, stating your opinion, publishing 
yourself, socialising with fiiends, demonstrating friendship and finally the 
more general practice of surfing. Of these, not all can be said to be liter
acy practices to the same extent. When the role of writing is considered, it 
can be said to be dominant in the practices of promoting the page as well 
as judging and being judged, socialising with friends and demonstrating 
friendship. Practices concerning the production of the page, including 
planning and learning, are more genuinely multimodal, as is the practice 
of surfing. 

The interview data is further analysed to reveal the informants' con
cepts of writing. As the infonnants name and describe writing in their ut
terances, they treat it mainly as a visual phenomenon. Generally, they talk 
about writing as something that does or does not occur. When the infor
mants more specifically describe different types of writing, a general di
chotomy between two visual shapes appears. This dichotomy is most 
relevant when describing the ego page and the content page. It is in fact 
only when it comes to the diary that writing is taken for granted, i.e. what 
is described on the page is what is written. Based on these observations 
the diary seems to be the category most strongly connected to the tradi
tional writing culture, i.e. what Kress & van Leeuwen (1996) call old vis
ual literacy. 

Chapters 7 and 8 both focus on homepage texts. In Chapter 7 the visual 
elements found on the pages are analysed in semiotic terms, using con
cepts and categories from Halliday's systemic-functional grammar (Halli-
day 1984). The main basis for the analysis is the idea of the metafunctions 
of all meaning-making activities: the ideational, the interpersonal and the 
textual metafunction. Within these three main areas, there are a number of 
meaning-based categories to choose from for the analysis of multimodal 
texts. In this study, the ideational metafunction is analysed in terms of 
processes, participants and circumstances, the interpersonal in terms of 
mode, modality and attitude, and finally the textual metafunction in terms 
of information value and salience (Halliday 1984, Kress & van Leeuwen 
1996, Martin 2002). This means that for each element I have asked what 
kinds of meaning it expresses. My purpose was to explore whether differ
ent types of element have specialised functions on the pages and if the 
two main modes - language and the non-linguistic visual resource - have 
different potentialities and functions. 

The analysis shows that all visual elements, with the exception of ab
stract visualisations, have potential for expressing meaning in all the cate
gories mentioned above. However the two modalities seem to have cer



tain specialised roles to play. Non-writing elements are used in three main 
functions: First, they may represent one of the main participants of the 
text, and are thus a part of an ideational structure together with other ele
ments. Second, they may be used in a non-representational text-orga-
nising way. And third, they may function as interpersonal comments by 
expressing for instance attitude, often combined with a text-organising 
function. The non-writing elements thus do not normally function as texts 
or textual units on their own, but create meaning together with the writing 
elements. As for the writing elements, the analysis mainly focusses on 
their non-verbal resources. The following points can be made: First, the 
relative size of writing expresses interpersonal as well as textual meaning. 
Small size, often combined with spatial placing, generally means high 
modality and authority. Large size is often a textual marker for important, 
non-format related information. Second, the width and density of the 
writing also has interpersonal as well as textual meaning. Running text 
generally expresses lower modality and is considered by the informants 
(c.f. Karlsson 2000) to be more personal and subjective than less dense 
writing. Blocks of writing in narrow columns are often both spatially and 
semiotically connected to visual representations or photographs, while 
broader blocks mainly relate to other elements of writing. And third, the 
spatial placing of writing on the pages has textual meaning. Much of this 
is not surprising, however, but rather a well known convention from other 
genres and other media. What seems most of all specific for the home
page context is the tendency to generally interpret running text as inter-
personally different from writing in lists and tables. 

Chapter 8 deals in greater detail with meaning-making relations and 
cohesion on the pages. Two kinds of analysis are carried out: one focus
sing on groups of element and on the concepts of transitivity unit and 
textual unit, the other exploring multimodal cohesion through a semanti-
cally based approach. The first method takes its point of departure in the 
ideational metafunction and the unit defined by a process with partici
pants and circumstances: the transitivity unit (Halliday 1984, Thibault 
2001). The term textual unit should be understood as referring to the next 
level of textuality, similar to that of macro theme or macro proposition 
(van Dijk 1980). These two units on different levels are used to study 
meaning-making relations between visual elements on one friends page 
and one content page from the material. The other method analyses cohe
sion, using categories from Halliday & Hasan (1976): the semantic 
grounds for cohesion are analysed in terms of relatedness form, where the 
binding is endophoric (i.e. between utterances in the text), relatedness of 
reference, where the relation can only be established through the context 
and thus is exophoric, and finally semantic connection, which is a relation 
between either propositions or speech acts. In the present study these 



categories are used to analyse an index page which consists of an equal 
amount of writmg and non-writing elements. 

The results reveal two main principles for making text within the page: 
the genuinely multimodal one and the mainly linguistic one. According to 
the multimodal principle transitivity units as well as textual units are cre
ated via elements of writing and visual representations or photographs 
together. The modalities involved are given special functions which seem 
to be established according to each page category and thereby related to 
the function of the page. On one friends page analysed, the non-linguistic 
visual resource plays the role of a thematic anchor, while language carries 
the personal comment. Thus, the specialisation is at the same time idea
tional, interpersonal and textual. All the groupings of this page share the 
same structure, and many processes, especially relational ones, are ex
pressed spatially. The cohesive relations studied on an index page turn out 
to work both within and between modalities. Linguistic cohesion is ex
pressed mainly through names and pronouns, while the visual representa
tions express mainly conceptual relations. Semantic connection appears to 
be crucial for the textuality of this particular page, probably because it is 
an index page, and is expressed spatially. Linguistic connectives are not 
found. On these two pages, multimodal cohesion turns out to be not 
mainly sequential, but rather grounded in simultaneous display (c.f. Kress 
1998). Being aware of the meaning of spatial organisation is thus crucial 
for understanding textuality. The organisation of a content page, also 
studied, follows a different principle. Each block of writing constitutes a 
textual unit, and subheadings help to structure the text hierarchically. 
Each textual unit deals with one aspect of the scientifically based knowl
edge of sharks (the subject of this particular page). The blocks of writing 
are placed under one another and they are broad enough to fill up the 
width of the page. There is no visual connection between the pictures and 
any particular block of writing. The relationship between the elements on 
this content page is not to be found on the levels of the transitivity unit or 
the textual unit, but rather on a more general level. 

In Chapter 9 the study is summarised and the results are discussed. It is 
concluded that the personal homepage is heterogeneous and that it relates 
to both old and new visual literacy. The discussion also considers whether 
making and maintaining a personal homepage should be considered as a 
new kind of private, everyday writing among ordinary people, or rather as 
the creation of a new public mass media product, with the only difference 
that the producer is not professional. The answer given here is that the 
personal homepage is more public than private and that the owner clearly 
takes on the role of a producer. However, this analysis of the personal 
homepage, a phenomenon that is relatively new to research, shows that 
the traditional view of how the roles of readers and writers, private per
sons and public professionals are distributed, should be questioned and 



problematised. Chapter 9 also raises the issue of the role of the medium 
and the technology underlying the pages. Parallels are drawn to the dis
cussion of the powers of television technology and a balanced, relatively 
dialectic understanding of the relation between the technology and the 
text cultures of a homepage is suggested. It is possible to use web tech
nology to create pages very similar to paper pages of written text, but it is 
also possible to foreground the new and different potentials, and both 
strategies can be studied within the personal homepage. This shows, I ar
gue, that literacy traditions do not change merely because they enter a 
new medium. Rather, the medium is used to shape - and reshape - the 
literacy tradition. The last part of the chapter discusses the future of this 
product and its users, and speculates about the extent to which the old or 
the new visual literacy will henceforth dominate the web. Here two possi
ble developmental paths can be anticipated. The first implies that home
page owners tend to remove large parts of their homepages and develop 
only certain parts: mainly the diary and the ego page. Diaries and ego 
pages are also institutionalised by the many writers' communities that 
have begun to flourish on the web, acting more or less as commercial 
publishers. Within these communities the writer has little opportunity to 
create meaning through other resources than language, as the visual ap
pearance is largely standardised. The second path of development is il
lustrated by a smaller group of homepage owners who choose to develop 
the visual aspect of their pages, searching for an identity as web designers 
or graphics artists. Thus, the idea of the hitemet reversing the semiotic 
landscape, and the roles traditionally connected to it, may be no more 
than an idealised scenario. I suggest that the dichotomy of old and new 
visual literacy be renamed and instead labelled language-based and mul
timodal text culture. 
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Bilaga 1. Insamlade hemsidor 

Tabell 30. Översikt över huvudmaterialet 

hmehavare Hämtad 
datum 

Antal 
sidor 

Ra
mar? 

Övrigt 

Anna 23 september 1998 71 ja 

Anders 3 september 1998'" 21 ja 
Tony 3 september 1998 6 nej en av sidorna är ett bild

spel 

Mamma 
Noodle 

23 september 1998 1 nej 

Zeitgeist 23 september 1998^^^ 36'^^ ja ljud 

Anna Ö 3 september 1998 58 nej delvis på engelska 

Lena 22 september 1998 1 nej 
Christofer 23 september 1998 3 ja "vamingsruta", helt på 

engelska 

Katalin 23 september 1998 10 ja 
Katarina 23 september 1998 16 nej 

Tessan 23 september 1998 7 nej 

Nicklas 25 september 1998 26 ja 

Doria 25 september 1998 19140 ja ca hälften på engelska 

"Bengt" 25 september 1998 6141 ja 
Snigla 5 september 1998 11 ja popupfbnster, ljud, delvis 

på engelska 
Susanne 22 oktober 1998 13 nej ljud 

Ann-Louise 24 september 1998 17 ja 

Torbjörn 24 september 1998 58 ja delvis på engelska 

Cecilia"' 21 december 1999 31 nej 

JLar 24 september 1998 72 ja popupfönster, delvis på 
engelska 

Mario 24 september 1998 8 nej ljud 

Mange 24 september 1998 12'^^ nej "vamingsruta", ljud 
Erik 24 september 1998 49 ja två vamingsrutor 

En sida som uppdaterades hämtades senare (1 december 1998). 
Tekniska problem gjorde att vissa filer hämtades något senare (18 november 1998). 
Nicklas har en länk till sin egen sida om rockgruppen Levellers som dock inte räk

nats eftersom den layout- och designmässigt markerats som separat. 
I stort sett parallellt sidsystem på engelska fanns. Detta samlades ej in. 
Dessutom finns en engelsk avdelning, som ej sparats. 
Cecilia hade två helt olika sidor parallellt, en på engelska och en på svenska. Vid en 

intervju påpekade hon att hon helst ville att jag skulle undersöka den svenska, som 
hon uppfattade som sin huvudsida. Därför är det denna sida som är med i materialet. 

Utöver detta fanns en engelsk version som ej sparades. 



Innehavare Hämtad Antal Ra Övrigt 
datum sidor mar? 

Mats 25 september 1998 7 ja 

Pyret 25 september 1998 4 nej 

Magnus 25 september 1998 6 nej helt på engelska 



Bilaga 2. Infomianter 

Tabell 31. Sammanställning över vilka informanter som deltagit i under
sökningens olika steg 
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Anders X  X  X  

Anna X  X  X  

Anna O X  

Ann-Louise X  

"Bengt" X  

Cecilia X  

Christofer X  

Christopher Robin X  

Clara X  

Daniel X  

Doria X  

Ella X  X  X  X  

Erik X  X  X  X  

Jlar X  

Joakim X  

Katalin X  

Katarina X  

Kristin X  X  X  

Lena X  

Lillebror X  X  

Loser X  X  X  

Lotta X  

Magnus X  

Mange X  

Mamma Noodle X  

Marie X  X  

Mario X  

Maris X  

Markus X  X  

Mats X  

Nicklas X  

Petter X  X  X  
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Pyret χ χ 

Snigla χ χ 

Steffanie^'' χ χ χ 

Susarme χ 

Tessan χ 

Thomas χ 

Tony χ 

Torbjörn χ 

"Tove" χ 

WertiZixe χ 

Zeitgeist χ χ 

Informanten Steffanie deltog även i ett läsexperiment som redovisas i Karlsson 
2001a. 



Bilaga 3. Frågor till hemsideinnehavare 

Om det inte framgår av din hemsida sl<ulle jag också vilja veta föl
jande om dig (står det på din sida l<an du alltså hoppa över det): 
Namn: 
Ev. alias: 
Postadress (ej nödv.): 
Telefon (ej nödv.): 
Ev. ICQ: 
Kön: 
Ålder: 
Ev. yrke: 
Brukar du chatta? 
I så fall var? 

Något annat du vill säga om dig själv? 

OBS! Viktigt: Godkänner du att jag använder din hemsida i min un
dersökning? 

Vill du vara anonym? 

Nu till frågorna: 

1) Hur skulle du beskriva din hemsida? (Vad handlar den om? Vad 
är den för "typ", om det finns olika typer?) 

2) Hur gör du din hemsida? (Ensam eller tillsammans med någon? 
Med ett "WYSIWYG-program" eller direkt i HTML? Var sitter du när 
du jobbar med den?) 

3) Hur mycket tid ägnar du åt den? 

4) Hur ofta uppdaterar du den? Varför uppdaterar du den? (Vad är 
det du oftast ändrar?) 

5) Varifrån får du idéer? 

6) På vilket sätt har du tillgång till Internet? (I skolan, hemma... 
Betalar du själv?) 

7) Brukar du surfa? (Hur ofta? Hur länge? Vart?) 

8) Använder du IT på något annat sätt? (E-post, ICQ, chatt, handla 
saker etc.) 

9) Tycker du att din hemsida är bra? (Man får skryta!) 



10) Vad är en bra hemsida? Hur får man till en sådan? Nämn gärna 
en hemsida som du tycker är bra (adress!) och motivera varför! 

11) Finns det någon man inte "får" göra på/med sin hemsida? (Som 
är töntigt, pinsamt, fult eller bara dåligt...) 

12) Vem besöker din hemsida? (Tror du? Vet du? Hur vet du i så 
fall?) 

13) Har de länkar till dig? (Är det viktigt?) 

14) Kan man be någon att länka till ens egen sida? 

15) Har tjejer och killar olika roller på nätet? Finns det andra typiska 
roller man kan ha? (Som till exempel "djuping", glad och sprallig, 
social, busig etc..) Har du någon sådan roll? 

16) Har du några "nätkompisar"? (Hur länge har du känt dem? Hur 
blev ni bekanta?) 

17) Har du länkar till dem på din hemsida? (Om inte, vilka är de?) 

18) Har du någon annan kontakt med de personerna? (Telefon, e-
post, ICQ, träffas?) Vilket är det vanligaste? (Finns det någon som 
du bara håller kontakt med via hemsidan?) 

19) Brukar du prata med andra människor om din hemsida? Vilka? 
Hur ofta? Varför gör du det? (Tycker de andra att de är intressant?) 

20) Använder du din hemsida på något sätt än vad som kommit 
fram hittills? (Tävlar med, lägger ut bilder och program som folk får 
hämta till exempel?) 

21) Hur länge har du haft din hemsida? 

22) Hur länge har du använt Internet? 

23) Har du gått någon kurs om Internet eller HTML? (Om inte, hur 
har du då lärt dig?) 

24) Sysslar du med text och bild på något annat sätt? (Skriver, ri
tar, gör layout?) Hur länge har du i så fall gjort det? 

25) Vad börjar du med när du gör en ny sida: bestämmer form, fär
ger och bilder eller skriver texten? (Eller något annat?) 

26) Vilken av de olika sakerna ovan lägger du ner mest jobb på? 
(Vilken tycker du är viktigast?) 



27) Om du tänker på det du skriver på din hemsida (alltså ren text, 
inte bilder, färger etc..)/ vad skulle du sätta för etlkett(er) på det? 
(Till exempel listor, tabeller, kåserier, berättelser, historier, dagbok, 
tips, fakta, information, reportage, dikter, åsikter eller något helt 
annat...) Berätta gärna vad som finns var! 

28) Vilka läsare tänker du på när du skriver? 

29) Hur tänker du när du väljer hur du ska formulera dig? (Hur vill 
du "låta" i dina olika texter?) Har du några förebilder? (Någon speci
ell person eller stil som finns på någon annans hemsida, i någon 
tidning eller någon annanstans?) 

30) Tycker du att det du skriver är bra? (OBS: man får skryta här 
också!) Varför är det det? (Varför är det inte det?) 

31) Tror du att andra tycker att det du skriver är bra? (Vet du något 
om det? Hur?) 

32) Nämn någon som du tycker skriver bra på sin hemsida! 
(Adress!) Vad är i så fall bra? (Språket? Innehållet? Stilen?) 

33) Hur visar man att man tycker att någon skriver bra eller har en 
bra hemsida överhuvudtaget? 

Övrigt? (Skriv annars gärna kommentarer i anslutning till frågorna.) 



Bilaga 4. Frågor till dagboksinnehavare 

1. Hur kom du på idén att skriva dagbok på nätet? 

2. Skriver du eller har du skrivit "vanlig" dagbok? 

3. Finns det någon likhet nnellan nätdagbok och vanlig dagbok (an
nat än namnet)? 

4. Vem/vilka tror du läser din dagbok? 

5. Vad är det som driver dig att uppdatera? Du får några förslag: 
trycket från läsarna, vilja att visa upp sig, behovet att skriva av sig, 
behovet att säga något till någon, eller något helt annat! 

6. Hur är en bra dagbok? (Försök svara så detaljerat och specifikt 
som möjligt.) 

7. Hur skulle du beskriva din egen dagbok? 

8. Har den ändrats på något sätt sedan du började skriva? (Hur och 
varför i så fall?) 

9. Bör man ha erfarenhet av att ha en hemsida innan man börjar 
skriva dagbok? 

10. Finns det några andra erfarenheter man bör ha (annat än livs
erfarenheter att skriva om)? 

11. Läser du själv nätdagböcker? I så fall, är det folk du känner som 
har skrivit dem eller andra? 

12. Vad intresserar dig i de dagböcker du läser? 

13. Varför är du med i just Tjudagar? 

14. Vad är Tjudagar för typ av ring jämfört med andra ringar? (Om 
man nu kan jämföra...) 



Bilaga 5. Anvisningar: avgränsningsexperimentet 

Jag skulle vilja att du deltog i ett experiment i två steg. Det första 
steget går ut på att dela upp en hemsida i delar (vad som menas 
förklarar jag nedan). Det andra steget går ut på att jämföra olika 
sådana delar och sätta ord på likheter och skillnader. 
I den här omgången har jag valt ut ett antal hemsidor som experi
mentmaterial. Kanske känner du till någon av dem, eftersom jag 
har samlat in sidorna delvis med hjälp av länkar från de sidorna som 
är med i huvudundersökningen. Varje person får nu en sida att job
ba med. Uppgiften är följande: 

Försök peka ut delar av sidan som hänger ihop, innehållsmässigt 
och betydelsemässigt. Det kan handla om små delar, eller stora, 
kanske hela sidan. Låter det svårt så gå bara "på känsla" och försök 
sedan förklara på vilket sätt en viss del av sidan är en avgränsad 
enhet. "Läs" sidan (i betydelsen gå igenom den och sök information) 
som du skulle läsa den i vanliga fall och försök fundera över hur du 
gör när du avgör var någon del börjar och slutar. 

Rent praktiskt är det ju svårt att rita och ringa in, vilket annars hade 
varit det bästa. Försök skriva ner dina iakttagelser så gott det går i 
ett mail. Beskriv det du talar om och tänk på att jag har sidorna 
framför mig när jag läser. Föredrar du kan du kontakta mig på ICQ 
eller ringa mig (eller be mig ringa). Den som har vägarna förbi 
Stockholms universitet är välkommen att titta upp på mitt rum och 
sitta vid min dator och göra denna del av experimentet. (Adress, se 
nedan, men ring gärna först. Jag bjuder på fika eller lunch!) 

Alltså: De sidor jag valt ut finns listade här nedanför. För att det ska 
bli lite spridning föreslår jag att du tar dig an nummer [individuellt 
förslag] (Kör du fast helt kan du dock välja någon annan av sidor
na.) 

[adresser till 7 hemsidor] 



Bilaga 6. Anvisningar: kategoriseringsexperimentet 

Jag skulle behöva hjälp med att sortera några sidor i olika kategori
er som förses med ett namn (alltså inte ett personnamn utan ett 
"typ- eller sortnamn"). Det handlar inte om hela hemsidor, utan om 
enstaka under- eller delsidor (enstaka html-dokument). Jag vill ock
så påpeka att etiketterna inte ska vara värderande, utan särskiljan
de: om man ska prata om en viss typ av (under)sida, vad kallar 
man den? 

Jag skulle alltså bli glad om du ville klicka dig igenom listan nedan 
och sätta en etikett på varje sida. Titta sedan igenom listan och för
säkra dig om att de sidor som fått samma etikett verkligen är av 
samma sort, och tvärtom att de sidor som är av samma typ verkli
gen har fått samma etikett. Vill du förklara hur du tänkt eller kom
mentera på annat sätt är jag tacksam för det också. Kan du inte be
stämma en sida, markera det (och försök förklara varför). Jag vore 
tacksam för ett ganska snabbt svar, gärna inom en vecka. Det spe
lar ingen roll om du inte svarat på andra frågor jag skickat på sisto
ne. Alla svar är lika välkomna! 

Detta är sidorna: 

[adresser till 27 sidor] 



Bilaga 7. Anvisningar: jämförelseexperimentet 

Här nedan finns fem grupper av sidor. Varje grupp innehåller tre 
sidor. Vad jag vill är att du tittar på en grupp i taget och bestämmer 
dig för att två av de tre sidorna har något gemensamt, något som 
skiljer dem från den tredje. Sätt nu ord på det som förenar de två 
som är lika och ett ord som beskriver den tredje. Säg till exempel 
att du tycker att två av sidorna är goda medan den tredje är ond 
(vad nu det skulle betyda). Du har nu fått ett motsatspar, "ond -
god". Om du konstaterar att en av sidorna har svans medan de 
andra två inte har det har du fått motsatsparet "har svans - har inte 
svans". (Jag försöker hitta så osannolika exempel som möjligt, men 
man vet ju aldrig...) Bestäm slutligen vilken av egenskaperna som 
är bra (just när det gäller de tre sidorna) och vilken som är dålig. Är 
ingen bättre eller sämre behöver du inte bestämma detta. 

Jag vill att du arbetar dig igenom listan tills du har minst 5 sådana 
motsatspar. Vill du kan du använda samma tregrupp flera gånger 
(och gruppera texterna på olika sätt), men du kan också använda 
olika grupper varje gång. Du får gärna formulera fler än fem mot
satspar. 

Ett enkelt sätt att redovisa svaren är att använda siffer- och bok
stavsbeteckningarna för att visa vilka texter det handlar om, och + 
och - för att visa vad som är bra respektive dåligt. Ungefär så här: 

la, Ic ond + 
Ib god -

3c har svans -
3a 3d har inte svans + 

Hittar du ett fiffigare sätt att svara går det lika bra. 

Här är dina grupper: 

[adresser till 5 triader, olika för varje informant] 

Berätta också vilket datum du besökt sidorna (om det inte är sam
ma datum som du skickar ditt svar.) 

Hoppas allt är tydligt. Fråga gärna annars! 



Bilaga 8. Analysmaterial 

Tabell 32. Material för textanalyserna"" 

Kategori Sidor från följande hemsidor 
Försida Manges, Katarinas, Mats, Tessans, Tonys 
Indexsida Dorias, Tessans, Ann-Louises, Zeitgeists, Pyrets 
Egosida Tonys, Tessans, Katarinas, Manges, Zeitgeists 
Länksida Katalins, Tessans, "Bengts", Katarinas, Manges 
Vännersida Mats, Zeitgeists, Marios, Ann-Louises, Manges 
Foto sida Annas, Anders, Cecilias, Ann-Louises, Mats 
Dagbok Annas, Anders, Katarinas 
Innehållssida Ann-Louises, Annas, Torbjörns, Eriks, Katarinas 

Se bilaga 1. 



Bilaga 9. Analysexempel 
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Tabell 33. Semiotisk analys av visuella element på Katalins länksida 
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Bilaga 10. Exempel i färg 
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Figur 42. Manges vännersida (färg) 
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