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Abstract: This master’s thesis investigates publishing of Swedish literary 

classics on the web. The purpose is to find out who is 
publishing and why, and what practice of publishing is used. 
The purpose is also to find out what importance the publishers 
attach to textual quality and proofreading. For these questions 
the “Guidelines for editors of scholarly editions” by MLA is 
used. The result gives a very scattered picture. Some of the 
publishers have professional experience in literature publishing 
and most of them are active in the literary field in one way or 
another. All the publishers give the overall impression of a true 
interest in literature and literature as the main purpose of 
publishing. All editions examined had all the standard 
information of printed books, ISBN excluded and all publishers 
except one also followed a good practice of web publishing 
with easy navigation and information concerning purpose and 
responsibility. The questions based on MLA’s guidelines 
revealed big differences between the publishers, some of which 
had all the information recommended for scholarly editions and 
some of which had nothing at all. Many of these publishers had 
other material in abundance though, such as pictures, 
recordings, musical notes and interactive material. The 
conclusion is that MLA’s guidelines are not best fitted to 
examine non-scholarly electronic publishing. A fair picture of 
many of the publishers in this study was given with other 
questions focusing navigation, design and other material. 
Finally, the different publishers are placed in three groups: 
“The critical editions” with high textual quality and a main 
purpose of serving the academic world; “The study editions” 
with their abundance of material and a main purpose of serving 
students at different levels and “The reading editions” with 
hardly any extra material and with a main purpose of serving 
readers - of telling a story. 
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1. INLEDNING  
 
Traditionellt publiceras skönlitterära verk med ett bokförlag som ansvarig utgivare och i 
form av tryckta böcker för att sedan bli tillgängliga för läsarna via bokhandel och biblio-
tek. Nya produktionsformer med digital teknik och en allmän tillgång till Internet har 
givit möjlighet till nya utgivnings-, distributions- och åtkomstformer för skönlitteratur. 
Denna utveckling har påverkat bokförlagens arbete och samtidigt öppnat upp för andra 
och i vissa fall helt nya aktörer på den litterära marknaden. Det är dessa andra aktörer 
och deras sätt att hantera information om de litterära verk de publicerar som denna 
uppsats kommer att handla om. 
 
 

1.1 Val av ämne 
Men, vem är egentligen intresserad av skönlitteratur på en datorskärm? Jag har fått 
kommentaren ett antal gånger under den tid jag har arbetat med den här uppsatsen. Jag 
tänkte nog själv likadant för ett år sedan och blev därför så förvånad - och också 
fascinerad - när jag insåg vilken enorm mängd skönlitteratur som ligger tillgänglig via 
Internet. 
 
Det hela började med att jag ville ta reda på något ur David Copperfield av Charles 
Dickens och bestämde mig för att se om jag kunde hitta den på webben. Med en enkel 
sökning i Google fick jag flera träffar till olika webbplatser som visade sig ha hela 
verket. Jag blev nyfiken på hur många jag kunde hitta och fortsatte att söka en stund. 
Utan större ansträngning hade jag snart hittat 21 olika webbplatser med hela texten till 
David Copperfield gratis tillgänglig. När jag senare sökte boken i mitt lilla folkbibliotek 
fanns där två utgåvor som stod bredvid varandra i hyllan; den ena omfattande 737 sidor 
med 64 kapitel, den andra 406 sidor och 58 kapitel. Genom att hålla böckerna i handen, 
eller genom att bara titta på dem i hyllan, var det uppenbart att det handlade om två 
ganska olika utgåvor och att innehållet i dem måste skilja sig åt en del. Den informa-
tionen kunde jag också få om jag tittade lite närmare på böckerna. Jag började fundera 
på hur sådana här skillnader kan avgöras på webben, för det är väl troligt att det också 
finns olikheter bland de 21 texterna jag hittade. Hur kan jag som användare förstå vad 
det är som erbjuds mig på skärmen? Kan jag få någon information om vilken text det är 
som publicerats? Och vem eller vilka är det som lägger ut skönlitterära verk för fri 
åtkomst, alltså till synes utan vinstintresse, och varför gör de det?  
 
Med utgångspunkt i de här frågorna har uppsatsen tagit sin form. 
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2. BAKGRUND OCH DEFINITIONER 
 
För att ringa in det område som uppsatsen kommer att handla om vill jag här först 
försöka ge en bakgrund och samtidigt definiera en rad ord och uttryck som jag kommer 
att använda mig av. 

2.1 Boken och elektronisk litteratur 
Människan har alltid förmedlat berättelser till varandra och under en lång tid av vår 
historia fördes de vidare i muntlig form. Då fanns en berättare/sändare som återgav 
berättelsen till åhörare/mottagare i samma rum. Berättelserna blev aldrig exakt 
desamma från gång till gång, beroende på berättarens minne eller åhörarnas möjlighet 
att påverka. När skriftspråket så småningom utvecklats till något som liknar det vi har 
idag, för ca 5000 år sedan, och kunde användas på flyttbara material kunde så 
berättelsen förmedlas till mottagare som befann sig också i annat rum och i annan tid.1 
Boken, eller codex, d.v.s. blad som ligger ovanpå varandra och är hophäftade vid ena 
sidan, har använts som bärare av människans berättelser sedan de första århundradena 
av vår tideräkning. Flera exemplar av samma verk kunde under lång tid enbart 
framställas genom att någon skrev av texten och skrivarna – i början slavar, senare 
munkar - satte ibland sin egen prägel på det verk han kopierade. Texterna blev aldrig 
exakt desamma – varje bok var unik. Det är först med boktryckarkonsten på 1400-talet 
som det inte bara blev möjligt att framställa många böcker, men också, så småningom, 
identiska exemplar av ett och samma verk.2  
 
Bokhistorikern Albert Labarre menar att uppfinningen av codex kanske var ett viktigare 
steg i bokens historia än boktryckarkonsten eftersom codex innebar en förändring i 
bokens form. Den gav möjlighet att organisera texten på ett sätt som inte var möjligt i 
föregångaren, bokrullen, och användarna kunde ha en annan kroppsställning när de 
läste.3 På senare år har många börjat tala om informationstekniken med digitalisering av 
text och multimedia som en annan stor och historisk förändring av boken, därför att den 
också innebär en ändring av form och vårt sätt att läsa. Forskaren Richard Finneran 
menade i mitten av 1990-talet att man kunde diskutera framtidsvyer där många av 
dagens barn och deras barn i sin tur skulle komma att tänka på den tryckta boken som 
en underlig anordning från en annan epok. Han och flera andra forskare ansåg att vi var 
i början på en tid av djup förändring, en som för evigt kommer att förändra vår 
uppfattning om litteratur.4  
 
Mycket av entusiasmen i 1990-talets framtidsvyer för e-böcker har nu tonats ner. 
Digitala texter är intressanta och användbara men ingen talar på samma sätt om att dessa 
ska slå ut och begrava den tryckta texten och boken. Motsatsförhållandet kan sägas ha 
bytts ut mot ett mera komplementärt förhållande. Digitaliserad text är här för att stanna 
och vissa av dess egenskaper innebär stora fördelar gentemot den tryckta texten, t.ex. 
möjligheter att inkludera ljud och video, den är snabb att söka i och den är överförbar. 

                                                 
1 Widengren Hammarskiöld, Gunilla & Pettersson, Lars E. 2001. Förlagsboken, s. 14-15. 
2 Labarre, Albert 1996. Bokens historia, s. 12, 16 och 19. 
3 Ibid., s 12. 
4 Finneran, Richard J. 1996. The literary text in the digital age, s. ix-xi. 
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Men vice versa gäller också, den tryckta texten har andra fördelar; den är bättre för 
intensiv läsning, den är lätt att överblicka och är stabil.5  
 
Vad ska man då kalla skönlitteratur som läggs ut på webben? Är det böcker? Ordet bok 
har samma ursprung som trädet bok, det forngermanska bõkiz, eftersom germanerna sett 
romarna använda skrivplattor i form av träskivor (även codex betyder träkloss).6 Ordet 
används idag i dubbla betydelser, både konkret för att beteckna själva föremålet och 
abstrakt för att beteckna innehållet, t.ex. när vi säger att vi läst en bra bok. Men i biblio-
grafiska sammanhang är det viktigt att hålla isär dessa betydelser; bok kan där bara be-
teckna det materiella föremålet. Innehållet däremot betecknas av det immateriella verket 
- en konstnärlig idéprodukt som är resultatet av en författares arbete.7  Ett verk kan för-
medlas via olika medier och en bok är en sådan förmedlare. Med bok menar jag fortsätt-
ningsvis endast föremålet bok, text tryckt på papper i codex-form.  
 
En bok kan förutom verkstexten också innehålla annat material; inledningar, förord, 
författarbeskrivningar, illustrationer, noter m.m. I min undersökning kommer jag att 
inkludera även sådant material och kallar det för kringmaterial. 
 
Det förekommer en hel mängd benämningar för skönlitterära verk på webben och språk-
bruket är inte särskilt enhetligt. I uppsatsen kommer jag att använda mig av följande:  
 
Elektronisk litteratur 
Orden digital och elektronisk betraktas ofta som likvärdiga och används omväxlande för 
att beteckna samma sak, även om elektronisk dominerar i bruket. Svenska dataterm-
gruppen rekommenderar att elektronisk används när man ”avser teknik och överföring i 
allmänhet” och digital när man avser ”hur data representeras och lagras”.8 Litteratur-
sociologen Johan Svedjedal menar att digital publicering är en särskild form av elek-
tronisk publicering där texten är lagrad i form av en editerbar text, d.v.s. också digitalt 
sökbar.9  Jag använder uttrycket elektronisk litteratur som en bred term för all text som 
kan läsas via en dator.  
 
Elektronisk bok och digital bok 
I uttrycket elektronisk bok, e-bok, hänger ordet bok kvar, trots att det inte rör sig om 
codex-formen och inte något tryck på papper. En e-bok förmedlar ett verk i elektronisk 
form för läsning på skärm via webben, via CD-rom eller handdatorer/läsplattor. Ordet e-
bok används i andra sammanhang för att beteckna en mängd olika format, men i denna 
uppsats menar jag med e-bok endast den elektroniska litteratur som efterliknar den 
tryckta boken, d.v.s. med bild av omslag och ”boksidor” som användare skall ”bläddra” 
sig fram genom. Den väsentliga egenskapen kan sägas vara att e-boken är en bok som 
överförts till elektronisk form. Den lagras framförallt i format som kräver speciella 
programvaror för läsning, t.ex. PDF (Portable Document Format) för Adobe Reader, 
LIT för Microsoft Reader och andra format för handdatorer/läsplattor.10 Vissa e-böcker 
är enbart elektroniskt publicerade, enligt Svedjedals definition, d.v.s. de möjliggör 
                                                 
5 Dahlström, Mats 2005. På vilken fråga är e-boken ett svar?  Del 1, s. 49-50. 
6 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 17. 
7 Du Rietz, Rolf E. 1999. Den tryckta skriften. Termer och begrepp, s. 21-22. 
8 Svenska datatermgruppen 2006. Frågor och svar. Fråga 148.   
9 Svedjedal, Johan 1997. Internet och den litterära processen: Digitala hypertexter på Internet – exemplet 
Almqvist, s. 338. 
10 Även andra format kan visuellt presentera texter som ”böcker” men jag väljer för den här uppsatsen att 
reservera termen e-bok för de format som jag nämner i texten ovan. 
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endast läsning; det finns inga länkar och det går inte att göra sökningar efter ord, i 
många fall går det heller inte att kopiera texten eller skriva ut den. Vissa e-böcker är 
digitalt publicerade med hyperlänkar inom utgåvan och möjlighet att söka ord inom 
själva utgåvan eller en sparad grupp utgåvor. I de fall då jag särskilt talar om dem kallar 
jag dem för digitala böcker. 11 
 
Faksimil 
Ännu en annan form av elektronisk litteratur är s.k. faksimil, textsidor ur böcker som 
skannats eller fotograferats och är lagrade som bilder. Även här är den viktigaste aspek-
ten att det är fråga om en bok eller sidor ur en bok som har överförts för elektronisk 
publicering. 
 
Övriga elektroniska utgåvor 
Andra format som förekommer för att publicera skönlitterära texter på webben är ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) och RTF (Rich Text Format). 
De är inte e-böcker enligt mina definitioner. I de fall då jag behöver tala om dem speci-
fikt kallar jag dem elektroniska utgåvor i x-format. 
 
Digitala utgåvor 
Verk som lagrats som editerbar text kallar jag för digitala utgåvor. Det är lagrings-
formen som utgör den väsentliga aspekten här. Nästan alla likheter med boken är borta. 
Formen utnyttjar de digitala möjligheterna och webbens specifika egenskaper med bl.a. 
text utan indelning i boksidor12, hypertextlänkar inom den webbplats den publiceras på 
men också utanför den, till hela webben, och möjlighet att göra ord och uttryck sökbara. 
Formatet är i allmänhet webbens eget format: HTML (HyperText Markup Language).  
 
Med elektroniska utgåvor menar jag alltså alla skönlitterära utgåvor på webben (e-
böcker, digitala böcker, faksimil, RTF, ASCII och andra format samt digitala utgåvor). 
De digitala utgåvorna, och de digitala böckerna, utgör en speciell grupp eftersom 
lagringsformen erbjuder specifika möjligheter som hypertextlänkning och sökning. 
 

2.2 Bokförlag och andra aktörer 
De svenska orden förlag och förlägga kommer från det produktionssystem som var 
gällande före fabrikssystemets genombrott och som innebar att en företagare, 
förläggaren, lade ut arbete på personer eller producenter utanför företaget för att sedan 
ta hand om den färdiga varan för distribution och försäljning.13 Uttrycket lever kvar i 
bokbranschen i den betydelsen att förlaget tar ”den ekonomiska risken” för en 
publikation. I svenskan görs verksamhetens ekonomiska, affärsmannamässiga sida 
tydlig.14 I engelskan används ordet publish, att göra allmänt bekant, för motsvarande 
verksamhet. Båda språken belyser delar av den process som resulterar i att ett litterärt 
verk kan överföras från en idé hos en författare till en produkt som kan konsumeras av 
en läsare.  

                                                 
11 Svenska Akademien kallar sina pdf-filer för digitala böcker. 
12 Däremot indelas givetvis texten i webbsidor, d.v.s. den text man ser på skärmen och genom att använda 
rullisten och som i princip kan vara hur långa som helst. 
13 Nationalencyklopedin, Bd 7, Förlagssystem, s. 215. 
14 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. [25]. 
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2.2.1 Funktioner 
Under bokförlagens tidiga år, 1700-1800-talet, kunde de flesta momenten i processen 
skötas i samma företag, men utvecklingen gick senare mot specialisering och ofta har 
flera företag och professioner varit involverade.15 Modeller som beskriver hur litteratur 
produceras, sprids och konsumeras har konstruerats av flera forskare. I den ”litterära 
process” som litteratursociologen Lars Furuland beskriver finns tre huvudled: produk-
tion, distribution och konsumtion.16 Johan Svedjedals ”bokkedja” innehåller skapande, 
tillverkande, distribuerande och konsumerande delar. Svedjedal menar att modeller som 
den litterära processen och bokkedjan är bra som flödesscheman och användbara för att 
visa var i arbetsgången olika aktörer kommer in, men att många av de funktioner som de 
olika aktörerna innehar inte synliggörs.17 Han har därför också skapat en mer detaljerad 
modell där fokus ligger mindre på aktörer och institutioner och mer på själva funktion-
erna. Han talar här om12 huvudfunktioner varav de flesta är uppdelade i flera delar och 
alla de många leden i processen lyfts fram, allt från idé till arkivering. Han menar att 
modellen också är användbar för publicering på CD-rom och på Internet.18  
 
Många led i bokkedjan, eller den litterära processen, sker idag med hjälp av datorer och 
Internet och även om funktionerna är desamma faller de inte alltid självklart på vissa 
aktörer, rollerna har förändrats. Det är möjligt för en och samma aktör att återigen sköta 
större delen av hela processen. En författare kan själv ansvara för redigering och form-
givning, finansiera publiceringen och marknadsföra/sälja. Bokförlagen kan sköta alltmer 
av produktionen in-house, göra reklam för och distribuera böcker direkt till kund, eller 
tillverka utan tryckeri och leverera böckerna för print-on-demand – d.v.s. vara aktörer i 
samtliga led från idé till arkivering i Svedjedals kedja.19 De funktioner jag finner 
användbara för uppsatsen är följande: 
 
Skapande 
Uppsatsen handlar om äldre skönlitteratur där den skapande delen i processen i princip 
är förbi sedan lång tid tillbaka. En ny utgåva av ett verk kan dock innehålla den 
skapande funktionen i och med att t.ex. ordförklaringar, noter, inledning/förord, 
sammanfattning osv tillförs.  
 
Redigerande 
Den redigerande funktionen innehåller förutom korrekturläsning också alla ändringar 
som görs i förhållande till källdokumentet (t.ex. modernisering av språk). 
 
Tillverkande 
Med tillverkande funktion i det här sammanhanget menar jag digitaliseringen d.v.s. 
överföringen av verket till digital form, inklusive formgivning av den överförda texten. 
 
Publicerande 
Publicering innebär i det här sammanhanget att lägga ut verket så att de når användarna 
via en webbplats och också webbplatsens arrangemang som utgör den direkta 
omgivningen till verkstexten. 

                                                 
15 Svedjedal, Johan 2000. The literary web, s. 121. 
16 Furuland, Lars 1997. Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess forskningsfält, s. 38-44. 
17 Svedjedal 2000, s. 125-126. 
18 Ibid., s. 126-132. 
19 Ibid., s. 131-132, Svedjedal 1997, s. 337 och Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. [59], 66 
och 70. 
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2.2.2 Aktörer 
Aktörerna i Svedjedals modell är de som traditionellt hör till bokbranschen: Författare, 
förläggare, tryckare/bindare, grossister, bokhandlare, bokklubbar, recensenter, läsare, 
bibliotek och utbildningsinstitutioner.20  Men utvecklingen av datorer och den allmänna 
tillgången till dem och till webben har lett till att helt nya aktörer har kunnat etablera sig 
i den litterära processen, samtidigt som andra aktörer, som tidigare varit del i processen, 
men med andra aktiviteter nu tar på sig andra roller. Så kan t.ex. läsare som ger boktips 
och omdömen om böcker på egna webbplatser få en roll som närmast kan jämföras med 
bokklubbarnas d.v.s. att hjälpa andra att hitta rätt i det stora utbudet av böcker. 
Litteratursociologen Petra Söderlund, som studerat sådana webbplatser, kallar dessa 
aktörer för navigatörer. Hon menar att företeelser av det här slaget kan upprätthålla en 
form av läsarstyrd litterär subkultur, där litteratur som inte hyllas av litteraturkritiker 
ändå konsekreras21 och kan få spridning och en publik långt efter utgivning.22 I 
projektet ”Nya vägar för boken”, som jag kommer tillbaka till lite senare, talas om en 
alternativ litterär offentlighet. 23 
 
Andra nya aktörer eller aktörer som tagit på sig nya roller inom det område som tradi-
tionellt hör till bokförlagen är allt från privatpersoner och ideella föreningar till offent-
liga institutioner såsom universitet och bibliotek och rent kommersiella företag med 
andra huvudaktiviteter än litteratur. Vad kan man då kalla den verksamhet dessa aktörer 
håller på med? De faller knappast under något som kan kallas förlagsverksamhet i den 
svenska betydelsen, i synnerhet inte om de tillgängliggör verk helt gratis. Det handlar 
snarare om publicering – att göra allmänt bekant, ge ut. Jag kallar dem därför utgivare.  
 
Svedjedals funktioner kan även här finnas alla hos samma aktör; en privatperson som 
både är tekniskt och litterärt intresserad kan skapa en egen text eller digitalisera en text 
från en tryckt förlaga för att publicera den via en webbsida. I ett projekt som den 
digitala utgivningen av Almqvists samlade verk fördelas funktionerna; Svenska 
Vitterhetssamfundet står som ansvarig utgivare, digitaliseringen sköts av ett anlitat 
företag, en del av den redigerande processen, korrektur och modernisering av texten, 
görs av Svenska Vitterhetssamfundet tillsammans med ett bokförlag, och publicering till 
användare via webben tas om hand av Språkbanken vid Göteborgs universitet. 24 

                                                 
20  Svedjedal 2000, s. 131-132. 
21 Konsekrera:  eg. inviga eller helga t.ex. nattvardens bröd och vin. Nationalencyklopedin, Bd 11, 
Konsekration, s. 254.  Om litteratur i överförd betydelse: när litteraturhistoriker och kritiker ger ett värde 
åt, ”helgar”, viss litteratur.   
22 Söderlund, Petra 2002. Bokringen – läsarnas navigatör på Internet: Om böcker och läsning på 62 
nätplatser, s. 82 och 39. 
23 Almerud, Peter 2000. Nya vägar för boken: Rapport från ett projekt, s.  42. 
24 Den digitala utgivningen sker parallellt med utgivning i tryck. Svedjedal 1997, s. 339-341.  
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3. PROBLEMBAKGRUND 

3.1 Tillgång och utgivningsinformation 
Ett naturligt sätt att få tag på bra webbpublicerad litteratur borde vara via biblioteken, 
vars uppgift det är att välja ut bra material åt mig så att jag lätt kan hitta det. I projektet 
”Nya vägar för boken” som presenterades i en rapport år 2000, skriver Peter Almerud:  
 

…i huvudsak är läsaren på webben lämnad åt sig själv när det gäller valet av litteratur. Ur 
läsarens synvinkel måste dock rådgivnings- och selektionsmekanismerna fungera, oavsett 
om det handlar om böcker i traditionell fysisk form eller böcker i form av elektroniskt 
publicerade texter, och här borde biblioteken kunna spela en central roll.25 
 

Han gjorde i oktober 1999 ett antal sökningar i LIBRIS webbsök och LIBRIS Svesök 
och på några folkbiblioteks hemsidor efter texter som han visste fanns tillgängliga på 
webben. Ytterst få av dem gick att hitta den vägen.26 Jag gjorde själv liknande sökning-
ar hösten 2005 och konstaterade samma sak. Jag fann endast ett fåtal svenska bibliotek 
som hänvisar till fritt tillgängliga elektroniska utgåvor på webben i sin online-katalog.  

3.1.1 Bibliotekskataloger och ämnesportaler 
Jack Andersen, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, menar att den 
bibliografiska posten är meningsbärare på samma sätt som texter är det. Den uppfyller 
en form av kommunikativ interaktion mellan dokument, författare, utgivare och läsare. 
De olika textuella elementen i posten har valts ut med antagandet att de ska kunna ge 
värdefull information om verket/dokumentet som den refererar till och att den informa-
tionen har ett värde för att dokumentet ska kunna återfinnas. Den bibliografiska posten 
är enligt Andersen ”loaded with meanings and intentions developed over time for 
particular purposes and contexts”.27 Andersen menar att användarens första bedömning 
av ett dokuments relevans sker när han/hon konfronteras med en bibliografisk post. På 
det viset påverkar den bibliografiska posten användarens läsaktivitet och kommunicerar 
dokumentets existens till dess publik.28 Sett med Andersens ögon är alltså katalogposten 
en mycket viktig ”rådgivnings- och selektionsmekanism” för olika dokument.  
 
Almerud påpekar också att biblioteken visserligen säger att de hanterar olika medier 
likvärdigt, och att det är innehållet och inte mediet som är det viktiga, men det tycks 
alltså ändå inte riktigt vara så i praktiken.29 En ivrig diskussion pågår dock och har 
pågått sedan flera år tillbaka om huruvida biblioteken också skall ägna sig åt att göra 
urval av webbsidor i bibliotekskatalogen30 och det handlar då inte om att välja ut enbart 
skönlitterära texter utan att sovra i allt informationsmaterial som webben erbjuder – 
kanske är det förståeligt att man ryggar inför arbetsuppgiften. En lösning som många 
bibliotek tycks välja är att på sin webbplats ge information om internetresurser genom 

                                                 
25 Almerud 2000, s. 49. 
26 Ibid., s. 49-50. 
27 Andersen, Jack 2002. Materiality of works: The bibliographic record as text, s. 56-57. 
28 Ibid., s. 59-60. 
29 Almerud 2000, s. 49. 
30 T.ex. i Gunilla Jonssons och Jan Hagerlids artiklar i Human IT nr. 4, 1999 och i Sandberg-Fox, Ann 
M. 2001. Proceedings of the Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millennium: 
Confronting the challenges of networked resources and the Web. 
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en egen länksamling eller genom att hänvisa till andra samlingar, t.ex. länkkataloger 
eller ämnesportaler.  
 
Länkkataloger (ung. subject gateways) är en service som ger länkar till internetresurser 
med kortfattade beskrivningar av respektive resurs och har en enkel ämnesstruktur. 
Ämnesportalerna (ung. quality-controlled subject gateways) har specialiserade redak-
törer som, liknande biblioteken, gör ett aktivt urvalsarbete, kvalitetsbedömning och en 
avancerad ämnesstrukturering av materialet. Ämnesportalen är oftast också inriktad på 
en speciell målgrupp.31  Men, de beskrivningar som ämnesportaler eller länkkataloger 
ger gäller hela webbplatsen och inte de enskilda texter eller verk som publiceras där. 
Det kan röra sig om det allmänna innehållet (t.ex. klassiker) eller information om 
ansvarig (t.ex. privat hemsida).32 Det ger visserligen viss ledning till vad som kan 
förväntas på respektive webbplats men det motsvarar inte den information som 
biblioteket ger i en katalogpost för enskilda dokument. Den får webbanvändaren söka 
på respektive webbplats, ungefär på samma sätt som en biblioteksbesökare går till en 
viss bokhylla eller sektion, i stället för till katalogen, för att leta efter ett enskilt verk. 
Frågan är hur informationen ser ut där. 
 

3.1.2  Information i böckerna 
Bibliotekens katalogposter återger information som går att få från själva boken. För 
tryckta böcker finns en sedan länge etablerad praktik där sådan information placeras på 
vissa bestämda ”platser” i och på själva boken; t.ex.omslag, skyddsomslag, rygg och de 
s.k. för- och  eftertextsidorna (titelsida, tryckortssida osv).33 När jag har boken i handen 
kan jag också lätt hitta dem.  
 
I e-böcker och digitala böcker kan mycket av informationen placeras på någorlunda 
samma sätt som i tryckta böcker, men är det så? I överföringsprocessen från tryck till 
digital form är det självklart att alla delar av originalet inte kan följa med (t.ex. bok-
ryggen), men för andra delar har den ansvarige för digitaliseringen ett val. Och, även 
om placeringen formellt är likadan kan användaren ändå inte på samma sätt vända och 
bläddra i en e-bok så som med en bok i handen. För övriga elektroniska utgåvor 
erbjuder webbens publiceringsformat många andra placeringsmöjligheter.  
 
Användaren som letar i bokhyllan får information om respektive verk på likartat sätt för 
alla böcker p.g.a. den etablerade praktiken, men för användaren på webben är det inte 
lika självklart var han får tag på dessa uppgifter. Läsaren på webben är i stort ”lämnad 
åt sig själv” som Almerud säger. 
 

                                                 
31 Jag har här gjort ungefärliga översättningar av de olika former av gateways som Traugott Koch (2000) 
beskriver i Quality-controlled subject gateways : Definitions, typologies, empirical overview, Subject 
gateways, s. 24-34.  Koch ställer högre krav på en quality-controlled subject gateway; den bör också 
innehålla formaliserad resursbeskrivning med både sammanfattning och bedömning av resursen, 
keywords och kontrollerad vokabulär för ämnesindexering, tesauri och möjlighet att söka resurser med 
hjälp av sökfunktion. En service som inte är ämnesstrukturerad kallar han för information gateway. 
32 Så görs i t.ex. Kulturnät Sverige, Länkskafferiet, Mölndals stadsbibliotek, RASK, SAFIR och SUNET. 
Malmö Stadsbiblioteks portal NILS gav något utförligare beskrivningar [2005-06-18] (NILS upphörde 
2005-12-31)]. 
33 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 93. 
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3.2 Tillförlitlighet och kvalitetsinformation 
Webben som medium har inte i sig någon granskande instans utan vem som helst kan i 
princip lägga ut vad som helst. I bokförlagens produktionsprocess utgör korrektur och 
kontroll en viktig del. Språklig granskning sker ofta flera gånger under olika stadier och 
den typografiska korrekturläsningen sker precis före tryckning, d.v.s. kontroller görs 
både inom den skapande, redigerande och den tillverkande delen av processen. Ofta 
anlitas en utomstående professionell korrekturläsare.34 Det ger inte full garanti för 
felfria texter men är en stark ambition i den riktningen. I skönlitterär utgivning på 
webben är det möjligt att hela processen kan skötas av en och samma aktör, också av en 
enda person. Många aktörer har inte utgivning som profession utan arbetar ideellt eller 
vid sidan av annan verksamhet. Vilken vikt läggs vid korrektur och kontroll i sådan 
utgivning och hur kan läsaren på webben veta något om det i så fall? 
 
Webbpublicerad skönlitteratur har funnits sedan början av 1990-talet i Sverige och 
pionjärerna var privatpersoner och författarsällskap (Projekt Runeberg startade 1992, 
Karin-Boye-sällskapet 1995). Det dröjde fram till år 2000 innan förlagsutgiven litteratur 
fanns elektroniskt tillgänglig via köp eller lån på bibliotek.35 I en intervjuundersökning 
genomförd 1999 visade bokförlagen ingen större tilltro till mediets möjligheter, bl.a. för 
att det inte ansågs finnas någon marknad och inga ekonomiska vinster. Även om tryck-
kostnader skulle försvinna fanns den kostsamma delen korrekturläsning och kvalitets-
kontroll kvar. Enligt förlagen som intervjuades var förläggarproceduren den enda säkra 
för att erbjuda kvalitet och elektronisk publicering borde följa samma rutiner.36   
 
Kvalitet är ett ord som används då och då i artiklar och debatter om den fritt tillgängliga 
elektroniska litteraturen, och ofta när diskussionen gäller de kanske mest kända 
webbplasterna. Om Projekt Runeberg, ett av de större digitaliseringsprojekten inom 
äldre skönlitteratur i Norden, sägs att projektet inte korrekturläser texterna tillräckligt37 
och brister i elementär medvetenhet om textkritiska problem38. Det starkaste uttrycket 
kommer kanske från textkritikern Peter Shillingsburg när han kallar den äldsta och 
fortfarande största utgivaren av skönlitteratur på Internet, Project Gutenberg, för ”a 
textual junkyard”.39 
 
Kommentarer av det här slaget kommer från forskare som arbetar med vetenskapliga 
utgåvor (scholarly editions). Många sådana finns också fritt tillgängliga på webben. 
Diskussioner om hur man bäst kan utnyttja den digitala tekniken för att producera 
vetenskapliga utgåvor förekommer flitigt och är ett tvärvetenskapligt område, där 
litteraturvetenskap och litteratursociologi, bibliografi, textkritik, filologi, datavetenskap 
och biblioteks- och informationsvetenskap är involverade. Den vetenskapliga utgivning-
en har som mål att rädda litterära verk från att glömmas bort, att rädda dåligt produce-
rade och reproducerade verk från vad man kallar textkorruption och att tillhandahålla 

                                                 
34 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. [97]-98. 
35 Hösten 2000 startade bokförlagen Natur och Kultur och Piratförlaget tillsammans med Internet-
bokhandeln AdLibris publicering av e-böcker under företagsnamnet eLib. 
http://www.elib.se/ebook_about_eLib.asp [2006-07-06] 
36 Smith, Camilla & Zachrisson, Annika 2000. Skönlitteraturens nya kläder? Elektronisk publicering av 
skönlitteratur: en kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra övriga aktörer på det litterära 
fältet, s. 84-87. 
37 Peurell, Erik 2000. Users and producers online, s. 44. 
38 Svedjedal, Johan 2003.  En svensk litteraturbank? Utredning för Svenska Akademien, s. 17. 
39 Shillingsburg, Peter L. 1996a. Scholarly editing in the computer age: Theory and practice,  s. 161. 
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utgåvor med rikt material för textstudier och textkritik.40 Korrekturläsning och gransk-
ning av texterna är naturligtvis mycket viktigt här, liksom skillnader mellan olika 
versioner eller bearbetningar av verket. För utgivning av vetenskapliga utgåvor finns 
vedertagna riktlinjer. 
 
I vetenskapliga utgåvor på webben kan man alltså förvänta sig att utförlig information 
finns om utgåvan och att texten är korrekturläst. Förlagsutgiven litteratur bör också vara 
kvalitetskontrollerad. I min undersökning ingår dock endast skönlitteratur som är fritt 
tillgänglig. 
 

3.3 Sammanfattande problemformulering  
För skönlitterära utgåvor i tryck finns rådgivande och selekterande mekanismer i form 
av bibliotekens kataloger som förmedlar information om respektive verk, men ytterst få 
bibliotek väljer att ge motsvarande information om webbutgåvor. Användare är därmed 
lämnade åt sig själva för att leta upp, välja ut och bedöma de utgåvor av äldre skönlitte-
ratur som finns tillgängliga via webben. Många av dessa webbutgåvor är publicerade av 
aktörer som inte har utgivning av litteratur som profession. Två avgörande skillnader 
framträder mellan traditionell bokförlagsutgivning i tryck och den sedan 1990-talet 
växande icke förlagsutgivna litteraturen i elektronisk form: 
 
1. Den sedan länge etablerade praktiken där kringmaterial och vissa uppgifter, som ger 
information om verket, placeras på vissa bestämda ”platser” i och på själva boken. En 
sådan etablerad praktik finns ännu inte för elektroniska utgåvor. Frågan är hur de olika 
utgivarna på webben förhåller sig till och hanterar sådan information; lämnas den 
därhän, finns ansträngningar att efterlikna den tryckta utgivningens praktik eller finns 
tendenser till andra praktiker? 
 
2. De etablerade bokförlagens väl inarbetade rutiner för textkontroll före utgivning av 
ett verk. Forskare inom vetenskaplig utgivning menar att det finns stora brister i den 
elektroniska publiceringen. Hur förhåller sig utgivarna på webben till textkontroll och 
korrekturläsning? Vilken information ges på webbplatsen? 

                                                 
40 Ibid., s. 124. 
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4. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, METOD 

4.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka få fram en bild av den fritt tillgängliga publi-
ceringen av äldre svenskspråkig skönlitteratur på webben, dels genom att undersöka 
vilka utgivarna är, varför de publicerar och vilken praktik de använder sig av, dels 
genom att undersöka hur dessa utgivare ger information om de verk de publicerar i form 
av kvalitetssäkrande uppgifter och kringmaterial. 

4.2 Avgränsningar 
Undersökningen begränsar sig till äldre skönlitteratur som inte längre skyddas av 
upphovsrätt. Valet för denna avgränsning beror dels på att delar av den äldre skön-
litteraturen inte längre ges ut i nya tryckta utgåvor. Enligt bokförläggare Per Gedin blir 
livslängden för böcker ”allt kortare, och klassikerna, som ju mer än andra böcker är 
beroende av en lång livslängd, har med få undantag börjat att helt försvinna ur 
marknaden och får nytt liv endast om de filmas eller visas i TV."41 Redan 1971 kunde 
Lars Furuland konstatera att en rad klassiker inte längre fanns hos förlagen.42 En stick-
provsundersökning i form av sökningar i ett par av de stora internetbokhandlarna 
genomförd av Petra Söderlund visade samma resultat 2001.43 En tydlig tendens i för-
lagens utgivningssiffror tycks också vara att allt färre skönlitterära titlar trycks medan 
facklitteraturen däremot ökar44. Elektroniska utgåvor är därför intressanta eftersom de 
kan komma att bli den enklaste och ibland kanske t.o.m. den enda möjligheten för 
många användare att få tillgång till ett äldre verk.  
 
Avgränsningen har också att göra med upphovsrätten - eftersom texterna är fria att 
publicera finns en mängd utgåvor av dem fritt tillgängliga på webben. Upphovsrätt för 
ett litterärt eller konstnärligt verk i Sverige gäller 70 år efter det att upphovsmannen 
avlidit.45 När skyddstiden gått ut är det alltså tillåtet för vem som helst att publicera 
verket i nästan vilken form som helst. En liten paragraf i upphovsrättslagen försöker 
dock förhindra att verk används på ett kränkande eller grovt stötande sätt, det s.k. 
”klassikerskyddet”, men i Sverige har paragrafen aldrig använts i något rättsfall.46 
Upphovsrätten omfattar också den som översatt eller bearbetat ett verk.47 Ett sådant s.k. 
andrahandsverk måste också uppfylla ett slags verkshöjd, vara resultatet av ett 
individuellt skapande. För översättning anses det kvalitetskravet alltid uppfyllt liksom 
för bearbetningar i form av överföring till en annan konstart eller till en annan litterär 
genre, t.ex. prosa som dramatiseras. Men även andra bearbetningar av verk har 
upphovsrättsskydd om det inte rör sig om mekaniska, rutinmässiga ändringar (t.ex. 

                                                 
41 Gedin, Per I.  1997. Litteraturen i verkligheten: Om bokmarknadens historia och framtid, s. 141. 
42 Furuland, Lars 1972. Finns klassikerna att köpa? Lagerhållningen 1971 av klassiker och allmänt 
erkänd 1900-talslitteratur.. 
43 Söderlund 2002, s 23. 
44 Utredningen om boken och kulturtidskriften 1997. Boken i tiden (SOU 1997:141), s. 88. (Siffrorna 
byggde på statistik perioden 1986-1996). 
45 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729, 4 kap, 43 § 
Samma skyddstid gäller i Finland och alltså för de två svenskspråkiga finländska författare som ingår i 
undersökningen. Undervisningsministeriet, Finland Upphovsrättens grunder. 
46 Ibid., 1 kap, 3 § och Olsson, Henry 1998. Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 273-274. 
47 Lag om upphovsrätt, 1 kap. 4 §. 
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modernisering av verbformer).48 Det innebär att det kan vara fritt fram att digitalisera 
och publicera en utgåva, av en författare verksam under 1800-talet, som givits ut under 
upphovsmannens livstid, men det är inte tillåtet att publicera en bearbetad utgåva av 
samma verk som givits ut för 40 år sedan. Upphovsrätten till bearbetningen gäller 
fortfarande. Uppgifter om vilken text som digitaliserats är ur rättslig synpunkt alltså 
mycket viktiga. 
 
Undersökningen gäller enbart utgåvor som är fritt tillgängliga på webben, d.v.s. inte e-
böcker som ges ut av bokförlag med någon typ av villkor för tillgång (t.ex. köp eller lån 
via bibliotek) och inte heller utgåvor på CD-rom eller webbutgåvor där någon typ av 
medlemskap och lösenord krävs. 
 
Jag har också begränsat mig till att undersöka webbplatser som framför allt tillgänglig-
gör skönlitterära verk och huvudsakligen innehåller material relaterat till litteraturen. 
Det innebär att jag inte undersökt webbplatser producerade av privatpersoner som, 
förutom litteratur, också innehåller också privat information eller annat material som 
inte har med litteraturen att göra (t.ex. enstaka favoritdikter av kända författare som 
publiceras på en hemsida som i övrigt inte handlar om litteratur). 
 
Endast webbplatser med utgivning av skönlitterära verk skrivna på svenska av svensk-
språkiga upphovsmän har undersökts. Webbplatserna kan ha mycket skilda omfatt-
ningar; ett eller flera författarskap, några få till flera hundra verk. I sammanhanget 
behöver min definition av vad som betraktas som verk och utgåva klargöras. De olika 
webbplatser som undersökts innehåller en stor variation av skönlitterära verk; dikter, 
diktsamlingar, dramer, fornsvenska krönikor, noveller, sagor, romaner. För under-
sökningen har jag valt att definiera ett verk som en enskild konstnärlig skapelse, d.v.s. 
en dikt betraktas som ett verk, en kort fornsvensk text, en novell, en roman, en saga 
likaså. Flera dikter av samma upphovsman på en webbplats betraktas som en utgåva. 
Det betyder att en webbplats kan publicera flera verk, men ibland en enda utgåva. Jag 
har valt att sätta en gräns vid minst fem publicerade verk för att webbplatsen i min 
undersökning ska betraktas som utgivare. Detta gör att en del webbplatser som 
publicerar utdrag ur större verk och/eller färre dikter än fem inte har tagits med, men 
gränssättningen har givit ett för mig hanterligt antal webbplatser att undersöka (15 st). 
 

4.3 Urval 
De webbplatser som studerats valdes ut genom att söka dels på kända svenska författar-
namn i sökmotorn Google, dels genom att konsultera flera ämnesportaler (Mölndals 
stadsbibliotek49, NILS50 och RASK51) samt DELS52, De Litterära Sällskapens Sam-
arbetsnämnds hemsida. Det kan finnas många fler webbplatser med svensk äldre skön-
litteratur som jag inte har hittat. Jag har dock bedömt urvalet som tillräckligt för syftet: 
att försöka få fram en bild av den fritt tillgängliga webbpubliceringen. Från början var 
tanken att Litteraturbanken skulle ingå men i juli 2006, då undersökningen av webb-
platserna avslutades, hade utgivaren inga ”egna” utgåvor på sin webbplats utan de verk 

                                                 
48 Olsson 1998, s. 63-64. 
49 http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/ [2006-11-27] 
50 Malmö stadsbiblioteks länkkatalog NILS stängdes 2005-12-31. 
51 Ämnesportal inom bl.a. humaniora som drivs som ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs, Stockholms 
och Uppsalas universitetsbibliotek: http://www.ub.uu.se [2006-11-27] 
52 http://www.dels.nu [2006-11-27] 
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som fanns publicerade var Svenska Akademiens och Svenska Vitterhetssamfundets. 
Merparten av fråga 3 och 4 skulle på Litteraturbanken ge exakt samma svar som för 
dessa och ströks därför.  

4.4 Frågeställningar 
 
För att uppfylla syftet ställs fyra övergripande frågor: 
• Vem publicerar och varför? 
• Hur publiceras – går det att tala om en praktik i webbutgivningen? 
• Vilken information ges om det verk som publiceras? 
• Vad publiceras utöver verkstexterna - vilket kringmaterial finns till utgåvorna? 
 
De övergripande frågorna bryts ner i följande detaljerade delfrågor. Dessa förtydligas 
genom presentation och diskussion av olika förutsättningar och teorier i avsnitt 5. 
 
1. Vem publicerar och varför? 

-  Vem eller vilka står som ansvarig(a) för de digitala utgåvorna? 
-  I vilket syfte publiceras de skönlitterära verken? 
-  Finns någon uttalad målgrupp? 

 
2. Hur publiceras – går det att tala om en praktik i webbutgivningen? 

- Finns motsvarigheter till tryckets praktik och den information som anses 
obligatorisk (titel, upphov, förlag, tryckeri och ISBN)? 

- Finns motsvarigheter till webbens praktik och den tydlighet som efterfrågas vad 
gäller ansvar, syfte och struktur/navigering? 

 
3. Vilken information ges om det verk som publiceras (MLA53) 

- när det gäller vilken förlaga som använts i digitaliseringen (version, 
utgivningsår, ev egen bearbetning av texten)? 

- när det gäller hur utgåvan har överförts/digitaliserats (metod, problem, ansvar)? 
-  när det gäller korrekturläsning av texten (metod, ansvarig)? 
- Finns något uttalat ställningstagande hos utgivaren angående eventuellt 

medvetna val när det gäller information om förlaga, digitaliseringsmetod och 
korrekturläsning? 

 
4. Vad publiceras utöver verkstexterna –  
a) kringmaterial som efterfrågas av MLA  

-  en allmän introduktion, historisk eller förklarande, till verket och/eller dess 
författare? 

- förtydligande noter till ord, delar, händelser och personer? 
- uppgifter om textens historia t.ex. olika versioner och olika tidigare utgåvor? 
- en notapparat som dokumenterar ändringar och varianter av texten? 

 
b)  övrigt kringmaterial  

- övrigt textmaterial? 
- multimedialt material - bilder? 
- multimedialt material – rörlig bild, ljud? 
- interaktivt material? 

                                                 
53 Modern Language Association, se avsnitt 4.5.2, s. 19. 
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4.5 Metod och metodologiska avvägningar 
Undersökningen är kvalitativ d.v.s. den har som mål att försöka nå en djupare förståelse 
för ett visst fenomen54 : publicering av fritt tillgänglig äldre skönlitteratur på webben.  
 
För att besvara mina frågor har jag dels sökt information på de webbplatser där elektro-
niska utgåvor publiceras, dels undersökt/analyserat de elektroniska utgåvorna i sig. Jag 
har endast studerat det som är synligt på skärmen och alltså inte tittat på underliggande 
strukturer eller metadata. Eftersom webbplatser är uppbyggda på olika sätt och elektron-
iska utgåvor har mycket skilda utformningar bl.a. beroende på olika format och visuell 
presentation, klickade jag först runt i dem utan någon precis ordning eller mall för att 
bilda mig en första uppfattning om webbplatsen, dess struktur och olika utgåvor. Detta 
sammanfattade jag i en kort beskrivning av respektive webbplats (bilaga 1). Därefter har 
jag undersökt varje webbplats med hjälp av frågeställningarna. Jag har här använt mig 
av en matris där frågorna besvaras med ja eller nej och i förekommande fall med en 
notering om vad som finns och hur det presenteras. 
 
Samma webbplats, samma utgivare, kan hantera olika utgåvor på olika sätt, eventuellt 
även olika verk, olika delar av en och samma utgåva (t.ex. dikter i en diktsamling) på 
olika sätt, men av tidsmässiga skäl har jag inte kunnat undersöka samtliga utgåvor, utan 
har valt ut och studerat minst tre verk på varje webbplats. På vissa webbplatser som har 
stor variation av typer och presentation av texter har fler än tre verk studerats (det gäller 
Projekt Runeberg, Fornsvenska textbanken och Tebordet). 
 
Metoden för undersökning av själva utgåvorna har närmast sin motsvarighet i den 
analytiska bibliografin som studerar böcker som fysiska objekt. Det är inte det litterära 
innehållet, det immateriella verket, som är av intresse, utan det materiella objektet och 
den information som kan utläsas om boken och om verkets tryckhistoria av omslag, 
titelsida etc.55 Ett av uppsatsens problem är att en etablerad praktik för placering av 
sådan information saknas för de utgåvor jag studerat. Den elektroniska utgåvans fysiska 
form skiljer sig också markant från bokens fysiska form. Det innebär att jag 
förutsättningslöst har försökt söka igenom det som jag kan tolka som själva utgåvan, 
vilken inte alltid har tydliga ”fysiska” gränser till den webbplats den publiceras på. 

4.5.1 Webbplatser som undersökningsobjekt 
En svårighet med studier av webbdokument är webbplatsernas struktur. Sidor inom en 
webbplats ligger inte i linjär ordning utan nås via hyperlänkar vilket innebär att det inte 
finns någon självklar läsordning.56 Det finns inte heller någon standard för hur en webb-
plats måste vara uppbyggd och det är inte säkert att den sida som först öppnas har en 
innehållsförteckning som visar länkar till allt material inom webbplatsen. Länkar från en 
sida kan leda vidare till nya länkar på nästa sida som ger ytterligare nya länkar på ännu 
en annan nivå. Jag kan inte, när jag letar information på webben, genast få en uppfatt-
ning om hur stor webbplatsen är och det är svårt att försäkra sig om att ha sökt igenom 
allt material som finns tillgängligt. Jag kan alltså inte garantera att jag verkligen hittat 
den information jag sökt.  

                                                 
54 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus. (2003).  Att fånga nätet: Kvalitativa metoder 
för Internetforskning,  s. 65. 
55 Williams, William Proctor & Abbott, Craig S. 1999. An introduction to bibliographical and textual 
studies. New, s. 9 f och 37 f . 
56 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 156 
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En annan svårighet med studier av material och information på webben är webbsidors 
temporalitet: informationen kan ändras redan några minuter, eller sekunder, efter det att 
jag har tittat, webbsidan kan tas bort och hela webbplatsen kan också läggas ned.57  Ett 
grundläggande krav i all forskning är att mina resultat skall kunna kontrolleras av 
andra58 men detta är alltså svårt att garantera i den föränderliga webbvärlden. En fördel 
med information på webbsidor är att de kan hållas ständigt aktuella, men just detta 
faktum gör också att webben är svår att studera i syfte att dra slutsatser. Den informa-
tion som jag baserar mitt resultat på kan vara inaktuell den dag jag presenterar det. 

4.5.2 Kommentarer till frågeställningen  
Fråga 3 och 4a baseras på en av de uppsättningar riktlinjer som gäller för vetenskapliga 
utgåvor. De är formulerade av MLA, the Modern Language Association och dess 
särskilda kommitté Committee on Scholarly Editions, CSE, och är utformade för att 
kunna gälla för tryckta såväl som för elektroniska utgåvor .59 De aspekter jag tagit fasta 
på är de som MLA betraktar som generella med hänsyn till att varje text är unik och att 
utgivare arbetar efter olika metoder. 
 
Även om webbplatserna som ingår i undersökningen inte deklarerar att de följer dessa 
riktlinjer eller har för avsikt att publicera vetenskapliga utgåvor, har jag ändå valt att 
använda detta verktyg. Jag menar därmed inte att jag anser att en vetenskaplig utgåva är 
ett ideal för elektroniska utgåvor i allmänhet eller att de studerade webbplatserna tycker 
det. MLAs riktlinjer syftar dock till att ge en så tydlig och detaljerad information som 
möjligt om en utgåva, information som kan hjälpa användare i val och bedömning om 
de görs synliga. Sådan information är också användbar för bibliotek som önskar referera 
till enskilda webbutgåvor i sin katalog.  

4.5.3 Konsekvenser av avgränsningar 
Mitt val av avgränsningar gör att resultatet inte kan ge en helhetsbild av fenomenet 
elektronisk skönlitteratur på webben. Den förlagsutgivna litteraturen, som alltså följer 
förlagens process för kvalitetskontroll, undersöks inte och inte heller vetenskaplig 
utgivning om den inte är fritt tillgänglig. Undersökningen kan alltså inte ge något svar 
på om denna utgivning uppfyller högre krav på information och dokumentation om de 
texter som publiceras än de fritt tillgängliga. 
 
Valet att utesluta verk publicerade av privatpersoner på egna hemsidor, där litteraturen 
bara utgör en liten del av webbplatsen, gör också att stora mängder enstaka publice-
ringar inte kommer med. Dessa kan vara mycket lätta att hitta via sökmotorer på 
webben för användare som söker viss författare eller visst verk. I det här fallet är det 
rimligt att anta att utgivningsinformation och dokumentation inte uppfylls i så hög grad. 
Detta visas också i Erik Peurells undersökning60 som delvis diskuteras under avsnitt 6.2, 
Tidigare undersökningar (s. 33). 

                                                 
57 Ibid., s. 165 
58 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. Forksningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 13. 
59 Modern Language Association of America, Committee on Scholarly Editions (2006a). Guidelines for 
editors of  scholarly editions. http://www.mla.org/cse_guidelines [2006-11-20]. 
MLA och CSE presenteras närmare i avsnitt 5. 4, Textkritik och vetenskaplig utgivning, nedan. 
60 60 Peurell, Erik 2001. Presentation and Representation: A study of  Swedish literary classics pulished 
on the Web. 
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TEORIER  
 
I detta avsnitt har jag valt att samla en rad aspekter av skönlitterär utgivning och elek-
tronisk publicering som kan ses som en förståelseram för min undersökning. Det rör sig 
om teorier och förutsättningar som kan belysa det sammanhang fenomenet webb-
publicering av skönlitteratur befinner sig i. Avsnittet inleds med en beskrivning av en 
terminologi som jag kommer att använda mig av här och i min avslutande analys. 

5.1 Paratexter 
I avsnitt 3, Problembakgrund, diskuterade jag hur böckerna bär information om de verk 
som de förmedlar och att denna information, enligt en praktik, brukar finns på vissa 
bestämda platser i boken. Litteraturteoretikern Gérard Genette väljer att kalla denna 
information för paratexter. De hör inte riktigt till själva texten, men  
 

… in any case they surround it and extend it, precisely in order to present it, in the usual 
sense of this verb but also in the strongest sense: to make present, to ensure the text’s 
presence in the  world, its “reception” and consumption in the form (nowadays at least) 
of a book. 61  

 
Han menar alltså att paratexterna inte bara presenterar texten eller verket, de gör också 
att texten blir närvarande. Det är paratexterna som gör att en text blir en bok och han går 
så långt som att påstå att texten och verket inte existerar utan paratexterna. De är ett 
slags tröskel till texten, eller en vestibul om man så vill, där läsaren kan stanna till och 
se sig omkring. Det som finns där och hur det ser ut kan vara avgörande för om man 
väljer ”att stiga in” till texten eller ”gå ut igen”. De utgör ett villkor för läsande och 
tolkning av texten. 62  
 
Genette delar upp paratexterna enligt olika karakteristika som baserar sig på var de 
finns, när de finns, deras form, vem som står bakom dem eller vilken funktion de fyller. 
Han kallar dem således spatiala, temporala, substantiella, kommunikativa och 
funktionella. Några av dessa karakteristika återkommer jag till i avsnitt 8, Analys och 
diskussion. Paratexters funktionella karaktär är den vikigaste enligt Genette därför att 
paratextens enda existensberättigande är det faktum att den är en service till något annat 
än sig själv; en titel, en kapitelrubrik eller ett förord är meningslösa utan den text de 
tillhör. En och samma paratext kan ha flera funktioner.63  
 
Genettes bok kom ut i originalversion på franska 1987 (med titeln Seuils = trösklar), 
alltså före webbens start. Hans diskussion baserar sig enbart på de paratexter som hör 
till boken men hans terminologi är användbar även för elektroniska utgåvor, d.v.s. 
paratexter är trösklar till verken även där och de bör ha samma funktioner men deras 
karakteristika ser kanske annorlunda ut. Motsvarigheten till spatiala paratexter som 
omslag, rygg och titelsida anpassas till det elektroniska mediet. Genettes mer exakta 
definition av paratexterna innebär en delning i två kategorier: dels peritexter som ligger 
i boken, i eller nära huvudtexten, dels epitexter som finns utanför boken och kan vara 
det som gör att en användare får veta något om boken, t.ex. en recension i en tidning 
eller en intervju med författaren. En grundläggande skillnad mellan de två kategorierna, 
                                                 
61 Genette, Gérard 1997. Paratexts: Thresholds of  interpretation, s. 1. 
62 Ibid., s. 1-3. 
63 Ibid., s. 4-12. 
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förutom den spatiala aspekten, finns i den kommunikativa aspekten hos dem. Sändaren i 
en peritext är i allmänhet författaren eller utgivaren, medan sändaren i en epitext i 
allmänhet är någon annan.64 Hypertextmiljön erbjuder möjligheter att länka ihop texter 
som gör att skillnaden mellan peritext och epitext syns som mycket liten. Epitexter kan 
länkas till utgåvan och via ett klick, ligga ”närmare” både temporalt och spatialt än epi-
texter för tryckta utgåvor. Det blir därmed intressant att fråga sig vilka sändarna är i de 
paratexter som finns i anslutning till den elektroniska utgåvan.  
 
Jack Andersens teori om den bibliografiska posten som text bygger bl.a. på Genettes 
teorier om paratexter. Andersen ser följaktligen den bibliografiska posten som ett slags 
metaparatext, en text som förmedlar dokumentens paratexter.65  
 

5.2 Digitalisering 
Texter som från början skapas för publicering i digitala medier kallas ibland digitalt 
födda texter. Äldre skönlitterära verk är inte digitalt födda, de är alla skapade långt 
innan webben existerade och för andra publiceringsformer. De har, på de webbplatser 
som är föremål för denna uppsats, på något sätt överförts till digital form. För att förstå 
de förutsättningar som gäller vid digitalisering och som bl.a kan  påverka textkvalitén i 
det överförda dokumentet, beskriver jag här kortfattat hur digitalisering av tryckta 
dokument rent praktiskt går till.  
 
Digit betyder siffra. När ett dokument, bild eller text, är digitaliserat innebär det att 
dokumentet är lagrat i form av siffror: ettor och nollor.66 Varje enskild etta och varje 
enskild nolla utgör en s.k. bit, vilken är den grundläggande informationsenhet som kan 
läsas av en dator. En nolla innebär frånvaro och en etta närvaro.67 Digitalisering av text 
betyder alltså att en tryckt (analog) text överförs till en digital representation. Detta kan 
göras på olika sätt. 
 
Texten kan överföras maskinellt via skanning. Skanning påminner om en kopierings-
apparats arbetssätt: originalet placeras på en glasruta och täcks, ljuskänsliga sensorer går 
över den upplysta texten, läser av dess grafiska egenskaper och bryter ner den till 
grupper av rutor eller lika stora punkter, s.k. pixlar. Varje ruta/punkt tilldelas en nolla 
eller en etta beroende på om pixeln är fylld eller ej.68 
 
Skanning kan inte alltid användas för ömtåliga skrifter eller böcker, ljuset kan skada en 
gammal text, och boken måste pressas och tryckas platt mot glaset vilket kan skada bok-
rygg och tunna blad. För sådana dokument används hellre en digital kamera som kan ge 
mycket hög kvalitet på upplösning och detaljer.69 Resultatet av båda dessa maskinella 
överföringar kallas för ett faksimil – en identisk avbildning, fac simile, av originalet. 
 
Den bild som skannern eller den digitala kameran tagit fram, kan hanteras av ett bild-
program i en dator och läggas ut som en bild på en webbsida. Faksimil av skönlitterära 

                                                 
64 Ibid., s. 3. 
65 Andersen 2002, s. 55. 
66 Haugland, Astrid 2001. Digital bildbehandling, s. 17. 
67 Morrison, Alan, Popham, Michael, & Wikander, Karen 1998 Creating and documenting electronic 
text: A guide to good practice. Chapter 3: 3.4.1. 
68 Ibid., Chapter 3, avsnitt: 3.3.1 
69 Ibid. 
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texter är intressanta för forskare och publiceras också ofta där det anses intressant för en 
större publik att inte bara ta del av texten, utan också kunna se hur det gamla originalet 
ser ut. Som bild har dock den överförda textsidan vissa begränsningar; texten kan vara 
svårläslig på datorskärmen, det går inte att göra delar av texten sökbar, den upptar större 
lagringsutrymme och tar längre tid för användare att ladda ner.  
 
För att kunna arbeta med texten på bilden måste den överföras till en text som kan 
hanteras av en dator. Det görs genom att använda optisk teckenläsning s.k. OCR 
(Optical Character Recognition).70 OCR omvandlar de fyllda eller ofyllda rutorna på 
bilden till bokstäver i det enklaste textbehandlingsformatet för datorer: ASCII71, s.k. ren 
text. En ASCII- text är möjlig att publicera på webbsidor men kan inte formgivas med 
t.ex. fetstil,  kursivering eller olika typsnitt för att tydliggöra kapitelrubriker, och 
hypertextlänkar är inte heller möjliga att lägga in. Det används därför inte så mycket för 
skönlitterära texter på webben, men Project Gutenberg utgör undantag och har publice-
rat i stort sett alla verk i ASCII. Det vanligaste är att ASCII-texterna konverteras till ett 
mera presentationsvänligt format, t.ex. HTML, PDF, LIT osv. I digitaliseringsprojekt 
med litteraturvetenskapligt och filologiskt syfte bearbetas och formateras ofta texterna 
ytterligare med hjälp av uppmärkningsspråk som XML (eXtensible Markup Language) 
och TEI (Text Encoding Initiative) för att möjliggöra mer avancerade länkningar, 
kodning på ordnivå och sökmöjligheter på kategorier av ord. 
 
Skannerns och kamerans kapacitet påverkar hur många detaljer som förs över men även 
originaldokumentets ålder och kvalitet är avgörande för hur bra kvaliteten blir på 
resultatet. Idealet är ett vitt underlag med distinkt, svart tryck. Men så ser ofta inte äldre 
exemplar av skönlitterära verk ut – sidorna är gulnade, kan ha fläckar eller vara brutna 
genom vikning, bokstäverna kan vara suddiga eller ofullständiga, raderna inte helt 
raka.72 Skanning anses ge en korrekthet på ca 98 %, vilket kan betyda 40 till 60 fel på en 
överförd boksida, beroende på hur många nedslag den omfattar.73 
 
Texten kan också skrivas in, manuellt, via ett tangentbord för lagring i ett dataprogram 
av något slag. Även här finns risk för att texten inte överförs exakt. Där skanning oftast 
ger fel i form av nonsens-ord har maskinskrivare en tendens att omedvetet korrigera 
sådant som verkar fel och skapa en till synes korrekt avskrivning. Det har därför visat 
sig vara mest effektivt att låta personer som inte har några som helst förkunskaper om 
texten skriva av den, och ännu bättre blir resultatet om de inte alls kan det språk texten 
är skriven på.74  
 
I alla överföringsmetoder är korrekturläsning därför viktig om målet är att få en text 
som motsvarar originalet. 
 
Jag menar med digitalisering i denna uppsats enbart själva överföringen, bild/text-
fångsten, men digitalisering kan också ha en vidare betydelse. I Kungliga Bibliotekets 
(KB) digitaliseringsprojekt avser man med digitalisering hela den process som det inne-
bär att överföra objekt ur samlingarna till digital form, d.v.s. från urval, förberedelse och 
bildfångst till efterkontroll, registrering och inläggning i digital bildbank och indexering 

                                                 
70 Ibid., avsnitt: 3.4 
71 Shillingsburg 1996a, s. 137. 
72 Ibid. 
73 Svedjedal 2003, s. 28 
74 Shillingsburg 1996a, s. 137 och Morrison & al. 2000, avsnitt 3:5 
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i söksystem. Det sista momentet i processen kallas paketering och innebär att materialet 
skall bli lätt att använda för målgrupperna, t.ex. genom att skapa webbgränssnitt, göra 
pedagogisk anpassning och tillföra information.75 
 

5.3 Variationer i skönlitterära verk 
Före ordbehandlarnas tid, och än mer före skrivmaskinernas, var författarens manuskript 
ofta ett papper fullt av skrift, överstrykningar, ändringar i liten handstil mellan raderna 
och tecken i marginalerna. Men korrigeringar och omskrivningar i litterära texter 
gjordes, och görs, inte bara under skrivandets gång utan också i korrekturet efter det att 
manuskriptet lämnats till förlag för tryckning. I många fall har också förlagsredaktören 
kommentarer till verket och föreslår ändringar. Manuskript och korrektur går fram och 
tillbaka många gånger. Det är heller inte ovanligt att författaren, efter det att boken 
tryckts, gör ytterligare ändringar i verket för kommande upplaga.  
 
Sådana här ändringar, som bibliografen Philip Gaskell kallar för kompositions-
variationer (variation of composition), kan vara intressanta att följa för den som vill 
förstå hur författaren tänkt och hur texten utvecklats och växt fram.76 I vissa fall har 
kompositionsvariationerna lett till stora skillnader mellan olika utgåvor, eller editioner, 
av samma verk. Den brittiske författaren Samuel Richardson reviderade sin roman 
”Pamela” inte mindre än tio gånger och den slutliga version av verket som kom ut 1801 
skiljer sig markant med bl.a. ganska omfattande förändringar i personbeskrivningar från 
första upplagan från 1740.77 Carl Jonas Love Almqvist hör till de svenska författare som 
ändrade i sina verk flera gånger om och där flera versioner av samma verk finns i 
tryck.78  Strindberg skrev ”Inferno” först på franska, men i väntan på publicering skrev 
han om dramat och lät översatta det till svenska utan att kontrollera översättningen.79 I 
”Fröken Julie” gjorde förläggaren flera ändringar som Strindberg motsatte sig – han 
ansåg själv att verket förfalskats.80 Vilhelm Moberg uppmanades förkorta nästan varje 
kapitel i ”Raskens” på förlagets inrådan.81  
 
Ett och samma verk kan alltså existera i flera versioner med olika författarintentioner 
och också med en författarintention som inte stämmer överens med den version som 
förlaget valde att trycka. Vilken av versionerna skall betraktas som det ”bästa” eller 
”riktigaste” verket? Vad är mest intressant; den text som författaren skrev först eller den 
text som trycktes och som de samtida läsarna mötte? Vilken version skall väljas som 
grund för en ny utgåva? Det är frågor som utgivare av äldre skönlitteratur ställs inför.  
 
Texten kan också påverkas av överföringsvariation (variation of transmission), vilket är 
resultatet av att texten överförts, t.ex. från handskrift till handskrift och från manuskript 
till tryck. Alla överföringar innebär i allmänhet ändringar i texten. I många fall beror 
ändringarna på feltolkningar p.g.a. svårigheter att tyda texten och på rena felsättningar/ 
misstag. Ibland är ändringarna avsiktliga; tryckare och förlag har t.ex. alltid velat få 

                                                 
75 KB-utredningen 2003. KB – ett nav i kunskapssamhälle,  s. 179-181. 
76 Gaskell, Philip 1978. From writer to reader: Studies in editorial method, s. 1.  
77 Pettit, Alexander, ed. 2000.  Textual studies and the common reader: Essays on editing novels and 
novelists, s. 5. 
78 Svedjedal 1997, s. 340. 
79 Svedjedal 2000, s. 52-53. 
80 Svedjedal, Johan 1994. Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier, s. 10. 
81 Ibid., s. 21. 
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stavning, versaler, kursivering etc. anpassade till sin tids normer. Även om sådana 
variationer inte alltid är av stor betydelse för förståelsen av verket kan man ändå hävda 
att de ändrar författarens stil och att det berövar verket den kvalitet som hör till dess 
egen tid. Å andra sidan måste ibland äldre texter moderniseras för att överhuvudtaget 
kunna förstås av icke-specialister. Varje textsituation är unik, menar Gaskell, och olika 
läsargruppers behov varierar. Även i fråga om överföringsvariationer kan alltså utgiva-
ren behöva ställa sig frågan vilken text som skall vara förlaga och om texten skall bear-
betas för en ny utgåva.82 
 

5.4 Textkritik och vetenskaplig utgivning 
Textkritikerns arbete går ut på att studera och granska olika dokument för att kunna få 
fram en så fullständig bild som möjligt av ett verk. Det innebär att systematiskt och 
kritiskt gå igenom allt tillgängligt material för att spåra textens historia, upptäcka både 
kompositions- och överföringsvariationer, jämföra och notera.  För att producera en 
vetenskaplig textkritisk utgåva väljs en specifik version av verket ut till en s.k. bastext.  
Denna bastext redigeras sedan genom att t.ex. ta bort misstag och felaktigheter som 
skett vid överföring eller göra ändringar där textkritikern tror att någon annan än för-
fattaren har påverkat texten. Ibland kan alltså en formulering från en annan version få 
ersätta bastextens formulering i den nya textkritiska utgåvan. Målet är ofta att försöka få 
fram den text man tror ligger närmast författarens intentioner men även andra teorier 
kan styra hur texten redigeras, t.ex. att få fram den text som haft störst social tyngd och 
gjorde verket känt.83 Till texten fogas sedan noter och kommentarer som visar på gjorda 
redigeringar, relationer mellan olika versioner, alternativa formuleringar, ord och stav-
ningar som förekommit i manuskriptet eller i andra utgåvor. Det har funnits olika skolor 
för vilken text som lämpar sig bäst som bastext; länge var traditionen att manuskriptet 
eller den äldsta utgåvan var den som kom närmast i kontakt med den skapande kraften 
bakom texten och att moderniseringar borde rensas bort. Andra textkritiker har menat 
att man, i de fall då författaren själv gjort omskrivningar av texten, skall använda sig av 
den senaste versionen av författarens hand.84  Ett resultat av textkritikerns arbete är ofta 
också texthistoriska essäer som behandlar frågor i samband med författarskapet och 
verken; hur författaren har arbetat och redigerat, hur texten kan ha påverkats av olika 
faktorer som t.ex. personer med inflytande i författarens liv, ekonomi och moral och 
estetiska värden vid olika tidsepoker.85 
 
I engelskspråkiga länder är det framför allt de universitetsägda förlagen, University 
Press, som svarar för större delen av den vetenskapliga utgivningen i samarbete med de 
litteraturforskare som är knutna till det egna universitetet. Men även specialavdelningar 
inom de stora bokförlagen världen över, mindre förlag med nischad utgivning och 
professionella organisationer som t.ex. the MLA ger ut textkritiska editioner.86   
 
MLA grundades 1883 av lärare och forskare som ett diskussionsforum och ett stöd i 
undervisning och forskning inom språk och litteratur.87 Kommittén för vetenskaplig 

                                                 
82 Gaskell 1978, s. 1-8. 
83 Shillingsburg 1996a, s. 23. 
84 Hela stycket bygger på beskrivning av textkritik omväxlande från Gaskell 1978, s. 3-5 och Aarseth, 
Espen 1999. Datahåndbok for humanister, s. 148-149  (för meningen med fotnot 82: Shillingsburg) 
85 Williams & Abbott  1999, s. 70. 
86 Horowitz, Irving Louis & Curtis, Mary E. 1995. Scholarly book publishing in the 1990, s. 304-6. 
87 Modern Language Association 2006b. About the MLA.  
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utgivning, CSE, kom till 1976 som en del av MLA och ersatte ett tidigare forum för 
enbart amerikanska författarskap. CSE skall fungera som stöd och informationscentrum 
och ska främja vetenskaplig utgivning av författare oavsett språk.88 CSE granskar också 
utgåvor före publicering och ger en ”godkänd-stämpel” till dem som uppfyller kraven 
enligt riktlinjerna. En lista på alla godkända utgåvor finns på MLAs webbsida.89 Endast 
en digital utgåva finns ännu i listan, The William Blake Archive.90 
 
Finns det då något intresse för vanliga läsare att veta något om en texts historia? I hopp 
om att få material till svar på en sådan fråga skaffade jag boken ”Textual studies and the 
common reader”. Roland Pettit, redaktör för boken, säger i förordet att en ökad med-
vetenhet om en texts ursprung, överföringar och ederingar berikar läsandet och skapar 
en större förståelse för texter.91 I övrigt nämner inte bokens essäer, skrivna av en rad 
olika litteraturforskare, egentligen någonting alls om vanliga läsare utan behandlar olika 
textkritiska problem som stavning, ordval, interpunktion och kodning i elektronisk pub-
licering. I uppslagsverket ”International book publishing” menar författarna till upp-
slagsordet Scholarly book publishing in the 1990s att vetenskapliga texter enbart skrivs 
av forskare för forskare:  
 
 Scholarly authors write for each other, and only rarely for the general public. Even when 

they wish to do so, they are rarely successful, since it is difficult for them to abandon the 
apparatus and techniques characteristic of scholarly publishing: footnotes, technical 
jargon in the field, awareness of other research on the subject, and so on. 92 

 
Om än vanliga läsare inte är intresserade av, eller finner det störande med, fotnoter och 
kommentarer kan de dock indirekt få del och nytta av det vetenskapliga arbetet. Den 
tyska editionsvetenskapen talar traditionellt om tre olika typer av utgåvor, den historisk-
kritiska utgåvan, studieutgåvan och läsutgåvan. Alla tre bör bygga på samma vetenskap-
ligt fastställda text, men eftersom de vänder sig till olika läsare är de olika omfattande. 
”The smaller the intended public, the more extensive the report on the full historical-
critical research will be”, som Edward Vanhoutte uttrycker det. Det ideala förhållandet, 
fortsätter han, är att läsutgåvan bygger på studieutgåvan som i sin tur bygger på den 
historisk-kritiska utgåvan, men den ekonomiska verklighet som bokförlagsredaktörer 
lever i gör att valet ofta står mellan att skapa en enda utgåva eller ingen alls och läs-
utgåvan baseras sällan på historisk-kritisk forskning.93 
 
Den indelning i olika typer av utgåvor som Vanhoutte talar om kommer jag delvis att 
använda mig av i uppsatsens avslutande analys. 
 

5.5 Elektronisk vetenskaplig utgivning 

5.5.1 Teorier om mervärden 
Teorier om elektronisk utgivning av skönlitteratur finns att hitta bland litteraturforskare 
och textkritiker, alltså inom den vetenskapliga utgivningen. Många av dem som menar 
                                                 
88 Modern Language Association 2006c. Committee on scholarly editions 
89 http://www.mla.org/rep_scholarly/cse_approved_edition  [2006-11-21]. 
90 http://www.blakearchive.org [2006-11-27]. 
91 Pettit 2000,  s. 1. 
92 Horowitz & Curtis 1995, s. 307. 
93 Vanhoutte, Edward 1999. Where is the editor? Resistance in the creation of an electronic critical 
edition, s. 199. 
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att den nya tekniken erbjuder en mängd fördelar mot publicering i tryck, något annat 
och något mer, är själva också delaktiga i olika projekt, t.ex.: Johan Svedjedal i Svenska 
Vitterhetssamfundets Almqvist-utgivning94, Jerome J. McGann i The Rosetti Archive95, 
Peter Robinson i The Canterbury Tales96 och George P. Landow i The Victorian Web97.  
 
Landows bok ”Hypertext 2.0” ägnas, som titeln antyder, i stort sett helt åt att visa upp 
den elektroniska hypertextlänkningens fördelar.98 McGann och Shillingsburg beskriver i 
flera artiklar hur det elektroniska mediet kan erbjuda nya och mervärdesgenererande 
möjligheter åt publicering av textkritiska verk.99 Även Svedjedal tar upp några av de 
mediespecifika fördelarna i en artikel om Almqvist-utgivningen.100 De möjligheter som 
lyfts fram är följande: 
 
Hypertextualitet Möjligheten att snabbt förflytta sig mellan olika texter. Hyper-

text kan finnas även i tryck, t.ex. fotnoter, men det specifika i 
en elektronisk utgåva är att hypertextlänken kan leda direkt till 
fulltexten av det refererade dokumentet och kan koppla ihop 
dokument till varandra i ett stort nätverk på ett komplext sätt. 
 

Parallella versioner 
 

Möjligheten att samtidigt och i samma ”utgåva” kunna 
publicera olika versioner av samma verk.  Det är inte längre 
nödvändigt att etablera en bastext med en notapparat för att 
ange variationer i andra versioner – alla versioner kan ligga på 
samma nivå och kopplas till varandra, en ”lager-på-lager-
edition” (Svedjedals uttryck101). 
 

Interaktivitet: 
- kommunikation 
- nedladdningsbara  
- val av version 

 
 

- Möjligheten till snabb kommunikation mellan användare och 
webbplatsens ansvariga och mellan användare och användare; 
- möjligheten att ladda ner texterna till egen dator; 
- möjligheten för användare att aktivt välja och växla mellan 
versionerna eller läsa flera versioner parallellt. 

Multimedialitet Möjligheten att kombinera olika media i en utgåva: text, bild, 
ljud, video. 
 

Arkiv Möjligheten att tillsammans med huvudtexten lagra stora 
mängder av olika kringtexter och relaterat material. 
 

Aktualitet Möjligheten att kunna uppdatera utgåvan / arkivet direkt och 
kontinuerligt i takt med nya analyser, artiklar, upptäckter. Den 
elektroniska utgåvan har ingen sista sida och inget slutdatum. 
 

                                                 
94 http://spraakbanken.gu.se/vittsam/almqvist-svs.phtml [2006-11-20] 
95 http://www.rossettiarchive.org/  [2006-11-27] 
96 http://www.canterburytalesproject.org [2006-11-27] 
97 http://www.victorianweb.org/ [2006-11-27] 
98 Landow, George. P. 1997. Hypertext 2.0: The convergence of contemporary critical theory and 
techonolgy. 
99 McGann, Jerome 1997a. Lysande textualitet,   McGann, Jerome 1997b. The rationale of hypertext och 
Shillingsburg, Peter 1996b. Principles for electronic archives, scholarly editions and tutorials. 
100 Svedjedal 1997.  
101 Svedjedal 1997, s. 345. 
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Sökning Möjligheten att i databasstrukturer göra sökningar och få svar 
på ett sätt och med en snabbhet som inte är möjlig med codex.  
 

 
Svårigheter och problem finns också: tekniken utvecklas snabbt och lagring måste ske 
med hjälp av kodsystem som är överförbara och användbara i framtida tekniker. 
Generellt tycks författar- och utgivarintentionen tendera att hamna i bakgrunden, istället 
är det läsaren/användaren och dennes val som ställs främst, vilket också ställer större 
krav på honom/henne.102 I stora arkiv och i utgåvor med många parallella versioner 
måste användaren själv göra alla val i mängden av texter, något som kan ge en känsla av 
att ”drunkna i versioner”.103  Det saknas enhetliga standarder och modeller för hur 
publiceringen skall struktureras och användare måste därför lära om för varje utgåva 
han/hon arbetar med.104 

5.5.2 MLAs riktlinjer 
MLA har i sin senaste version av riktlinjer inte gjort någon skillnad på vetenskaplig 
utgivning i tryck och elektronisk form. Det grundläggande kravet är att den litterära 
kvaliteten i första hand skall tillgodoses, att texten är pålitlig: “The scholarly edition's 
basic task is to present a reliable text...”. Pålitligheten kan uppnås genom att beskriva 
hur och efter vilka principer som texten har etablerats och genom att ge så utförlig 
information som möjligt om verkets utgivning och dess historia. Pålitlighet uppnås 
också genom att texten är korrekt d.v.s. att korrekturläsning skett och genom att tillfoga 
noter och annat introducerande och förklarande material. 
  
Viss ledning till vad MLA ser som viktigt i elektronisk publicering finns i den sista 
delen av riktlinjerna som består av ett frågeformulär för granskare av vetenskapliga 
editioner. Granskarna bör titta efter om det finns en hjälp-funktion till utgåvan för att 
visa hur utgåvan kan användas, om texten och eventuella andra media är kodade enligt 
ISO-standard, om relevanta riktlinjer används i kodningen av texten (t.ex. TEI), om 
upplösning på bild, ljud, video är tillräckligt hög, om tekniska, beskrivande och 
administrativa metadata finns för alla delar av utgåvan.105 
 
MLA har tidigare arbetat med att skapa riktlinjer specifikt avsedda enbart för elektro-
niska vetenskapliga utgåvor och fastställde dessa 1997. De innehöll mer direkta råd om 
vilka tekniska aspekter som måste beaktas i elektronisk utgivning för att göra utgåvorna 
användbara, pålitliga och beständiga, t.ex. kodning som gör att texten inte är beroende 
av en viss programvara utan överförbar och att dokumenten måste vara självbeskrivande 
via metadata inkluderade i själva dokumentet. I dessa riktlinjer sades också att faksimil 
och icke-textmaterial som ljud, bild och video enbart kan höja det vetenskapliga värdet 
av utgåvan och användning av hyperlänkar rekommenderas. Riktlinjerna skickades ut 
på remiss 1999 till ett antal utgivare av elektroniska vetenskapliga utgåvor och deras 
svar innebar huvudsakligen att det är bättre att ha ett enda dokument med riktlinjer som 
gäller för både tryckt och elektronisk utgivning i stället för två separata.106 MLA 

                                                 
102 Svedjedal 1997, s. 347 
103 Dahlström, Mats 2000. Drowning by versions. 
104 Hockey, Susan 2000. Electronic texts in the humanities. s. 133. 
105 MLA 2006a (del 2: Guiding questions for vetters of scholarly editions). 
106 Committee on Scholarly Editions 2002. Annual report to the executive council of the Modern 
Language Association, September 15, 2002.  
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beslutade att följa rådet och de nya riktlinjerna fastställdes i november 2005107. De 
separata riktlinjerna för elektronisk utgivning uppdaterades senast 2002 och finns 
fortfarande tillgängliga via en webbsida på Berkeley University, där det dock anges 
tydligt att de nu ersatts av andra riktlinjer av MLA.108 
 

5.6 Bokförlagens  praktik 
Bokförlagens hantering av information om verket och utgivningen bygger till större 
delen på en praktik, en allmänt vedertagen praxis, men vissa uppgifter, d.v.s. vissa para-
texter, och dess placeringar är obligatoriska enligt Gunilla Widengren Hammarskiöld 
och Lars Pettersson, författarna till ”Förlagsboken”. De är:  
  
Titelsidan som ”ska innehålla”  

- bokens fullständiga titel inklusive undertiteln,  
- författare och förlag,  
- i förekommande fall översättare och huvudredaktör, 
- fotograf eller illustratör ”om deras insatser varit omfattande”. 

 
Tryckortssidan där  

- copyright-angivelsen ska finnas, 
- bokens ISBN109, 
- förlagsnamnet, 
- i fråga om översättningar verkets originaltitel och originalförlag, 
- uppgift om eventuella förkortningar eller bearbetningar av originalverket, 
-  tryckeriets namn, tryckort samt tryckår. 110 

 
Det räcker med att slumpvis titta i några böcker med äldre skönlitteratur för att se att 
dessa uppgifter inte alls finns med i många fall och ofta har andra placeringar. Vissa 
uppgifter tycks inte vara obligatoriska för äldre skönlitteratur, t.ex. copyright-angivelsen 
om skyddstiden för upphovsrätt upphört. Förlags- och tryckinformationen är ofta full-
ständig, men uppgift om verkets originaltitel och originalförlag saknas många gånger, 
liksom även uppgift om bearbetningar.  

 
Den vedertagna praxisen för äldre verk tycks alltså begränsa sig till några få paratexter 
som alltid har en viss placering: titel, författare och förlag på titelsidan; ISBN, förlags-
namnet och tryckuppgifter på tryckortssidan. För äldre skönlitteratur ingår inte heller i 
praxisen att alltid ange verkets första utgivningsår. Sådan information finns ibland i för-
ord eller i omslagstexter, men böcker som saknar båda delarna innehåller ofta ingen 
sådan information alls. 
 
E-böcker kan ha ISBN men rekommendationen är att inte använda numret för webb-
dokument utan i stället URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic 

                                                 
107 Den senaste versionen är från 2006. 
108 Modern Language Association of America, Committee on Scholarly Editions 2002. Preliminary 
guidelines for electronic scholarly editions. 
109 International Standard Book Number. Identifikationsbeteckning som har funnits i Sverige sedan 1971. 
Är inte obligatorisk, men ”alla publicerande enheter, förlag, föreningar, institutioner, privatpersoner osv. 
som har svensk utgivningsadress och dessutom utgivningsort angiven i publikationen kan erhålla ISBN.” 
(Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 293-294) 
110 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 93. 
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Number).111 URN:NBN ska helst placeras i den elektroniska utgåvan på en synlig plats i 
samband med titel eller utgivaruppgifter men kan också läggas in i metadatafält.112 
 
Det räcker också att bläddra slumpvis i olika böcker för att konstatera att för övriga 
paratexter, om man bortser från kapitelrubriker och innehållsförteckning, är variationen 
på mängd, utformning och placering stor. Praktiken lämnar stort utrymme för indivi-
duella lösningar för varje utgåva inom ramen för bokens form. 
 

5.7 Webbpubliceringens praktik 
Aktörerna som studeras i detta uppsatsarbete är jämförbara med bokförlagen och deras 
verksamhet men deras utgivning sker i ett annat medium som har andra förutsättningar, 
möjligheter och begränsningar än den tryckta. Webbpublicering har inte några strikta 
regler och det finns ingen instans som utför kontroll över innehåll eller utformning av 
det som läggs ut. Men det finns också här ett slags praktik, eller kanske snarare försök 
till att skapa en vedertagen praxis, både för webbpublicering generellt och för specifika 
typer av webbplatser.  
  
I den uppsjö av olika handböcker som finns om webbdesign förekommer i allmänhet 
alltid något avsnitt som handlar om vikten av att analysera och definiera syftet med 
webbplatsen. På samma sätt betonas betydelsen av att tänka över målgruppen, vem eller 
vilka som förväntas använda den information som tillhandahålls.113  
 
De flesta webbanvändare är säkert väl medvetna om att webbplatsens totala innehåll 
inte är, och inte kan eller ska vara, synligt vid första anblicken. En bok kan snabbt 
bläddras igenom för att ge en allmän överblick, men på en webbplats måste användaren 
ges möjlighet att få en överblick på annat sätt. Lösningar som föreslås i olika hand-
böcker i webbdesign handlar om att utnyttja första sidan effektivt och att erbjuda ett bra 
navigeringssystem.114 Första sidan bör tala om vad användaren kan göra och hitta på 
just denna webbplats. Navigeringssystemet bör vara logiskt, konsekvent och relevant, 
syftet är att det ska gå snabbt och lätt att förstå och lära sig och att det ska gå snabbt att 
hitta fram till den information som användaren söker.115 
 
EU-projektet Minerva som arbetar med samordning och kvalitetsfrågor för europeiska 
digitaliseringsprojekt inom kulturområdet,116 har formulerat tio kvalitetsprinciper för 
kulturella webbplatser. I den princip som kallas transparent sägs att det skall vara lätt 
för användaren att genast förstå vad webbplatsen handlar om. Den måste ha ett tydligt 
syfte eller uppdrag:  ”a transparent Website will be totally clear as to its focus, its role 
and its content.” Syftet bör också enligt Minerva ligga på webbplatsens första sida så att 
användaren kan se det så snart sidan öppnas. Andra principer handlar om att webb-
platsen skall vara effective, d.v.s. dess struktur och det material som finns där skall 
underlätta för användaren: det skall vara hög kvalitet i urval, presentation, validitet m.m. 

                                                 
111 Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 294 
112 Kungliga Biblioteket 2005. Svenska ISBN-centralen. http://www.kb.se/ISBN [2006-08-27]. 
113 Englund Helena & Guldbrand, Karin 2004. Klarspråk på nätet. s. 33-36, och Hedman, Anders 1998. 
Handbok för webbansvariga, s. 26 och Rosenfeld, Louis & Morville, Peter 1998. Information 
architecture for the World Wide Web, s. 9. 
114 Englund & Guldbrand 2004,  s. 41 
115 Ibid., s. 47-48 och Hedman 1998, s. 21 och Rosenfeld & Morville 1998, s. 26 f. 
116 Minerva 2004. About Minerva.  
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Webbplatsen skall också vara accessible -  lätt att navigera i och ge möjlighet till inter-
aktivitet och den skall vara responsive d.v.s. användare ska kunna, och skall även upp-
muntras, att kontakta ansvariga och ska få svar på sina frågor. 117  
 
För publicering på webbplatser framträder alltså främst följande krav: 
• att uppgift om vem som är ansvarig för webbplatsen är tydlig; det ska också vara 

möjligt att kontakta ansvarig, 
• att syftet med webbplatsen och vem/vilka den vänder sig till är tydligt, 
• att strukturen på webbplatsen gör den överskådlig och enkel att navigera i. 
 

5.8 Sammanfattning av förutsättningar och teorier 
I detta avsnitt har en rad olika teorier och förutsättningar som kan bilda en bakgrund till 
undersökningen lyfts fram. Inledningsvis beskrevs Gérard Genettes terminologi om 
paratexter, den information som omringar skönlitterära verk och presenterar dem, därför 
att den bör kunna användas även för elektronisk publicering.  
 
Utgivare av skönlitterära verk i elektronisk form gör en rad val inför sin publicering. 
Olika digitaliseringsmetoder finns men alla medför i princip alltid att den överförda 
texten har fel i förhållande till förlagan. Korrekturläsning är därför viktig om målet är 
att publicera korrekta texter. Skönlitterära verk existerar ibland i flera versioner, 
beroende på kompositions- eller överföringsvariationer, och utgivarna har ofta ett flertal 
olika förlagor att välja bland. I textkritisk, vetenskaplig utgivning är korrekta texter och 
val av förlaga viktiga. Målet är att försöka få fram hela bilder av ett verks historia med 
hänsyn till olika versioner. Till den bastext som väljs ut fogas därför också introduk-
tioner, noter och kommentarer. Riktlinjer för textkritisk utgivning har formulerats av 
organisationen MLA och är numera desamma för tryckt och elektronisk form. En rad 
teorier finns också om den elektroniska vetenskapliga utgivningens mervärden i form av 
hypertextualitet, interaktivitet, multimedialitet och möjligheten att skapa stora sökbara 
arkiv, samtidigt som problem med beständighet, enhetliga standarder och alltför många 
val för användarna lyfts fram.  
 
Webbutgivning befinner sig i två publiceringsområden: dels i en bokförlagsliknande 
verksamhet och jämförbar med den, dels i webbpubliceringens medium med dess 
specifika förutsättningar. Inga fasta regler finns för något av områdena men väl något 
som kan kallas vedertagen praxis som har vissa likheter vad gäller ansvarsuppgifter. I 
webbpublicering betonas också att syftet är tydligt och att webbplatsen har en 
lättnavigerad struktur. 
 

                                                 
117 Minerva 2005. European cultural website quality principles.  
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6. FORSKNING 
 
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som faller inom samma ramar som detta 
uppsatsarbete. De olika undersökningar som presenteras i detta avsnitt ska snarare, 
liksom de teorier och förutsättningar som diskuterades i föregående avsnitt, ses som en 
förståelseram för den empiriska undersökning som jag genomfört. 

6.1 Litteraturgenomgång 
Forskning om webbpublicering av skönlitteratur har i Sverige framför allt genomförts 
inom två olika projekt ”Nya vägar för boken” under tidsperioden 1998-2000118 och ”IT, 
berättandet och det litterära systemet” (ITLIT) under tidsperioden 1999-2004. 119  
 
”Nya vägar för boken” med Kungliga biblioteket som huvudman hade som syfte ”att 
stärka bokbranschens förutsättningar att utnyttja de nya möjligheter som elektronisk 
publicering och distribution av litteratur ger.” Projektets verksamheter var bl.a. forsk-
ning, utbildning till branschfolk, utvecklande av förslag till standarder och att vara ett 
forum för diskussion. Projektet var den svenska delen i ett europeiskt projekt initierat av 
Europarådet: New Book Economy – Building the Information Society (NBE-BIS)120, 
vars syfte också var att stärka bokbranschen i en tid av stora omställningar. De olika 
länder som medverkade i projektet hade lite olika inriktning beroende på olika behov. 
Den undersökning som jag främst använder mig av i detta avsnitt, Erik Peurells ”Users 
and producers online”121 har inte någon motsvarighet i någon av de andra medverkande 
länderna i NBE-BIS. Svedjedals ”The literary web”122 producerades också inom detta 
projekt. Peter Almerud var projektledare och skrev den sammanfattande rapporten.123 
 
ITLIT vid litteratursociologiska avdelningen, Uppsala universitet, har bl.a. haft som 
syfte att ”studera datoriseringens betydelse för den litterära kulturen” och ”att fördjupa 
kunskapen om skönlitteraturens historia och framtid”. Projektet ”innehåller också en rad 
analyser av inslag i bokbranschen och av litterära verk”. Peurell har varit delaktig även i 
detta projekt och det är framför allt hans studie ”Presentation and Representation. A 
study of Swedish literary classics published on the Web”124 som har likheter med min 
undersökning. Andra forskare inom projektet som jag refererar till i uppsatsen är Johan 
Svedjedal och Petra Söderlund. 
 
Lina Karlssons och Linda Malms magisteruppsats ”Elektroniska vetenskapliga utgåvor 
av skönlitteratur på webben: En studie av hypertextualitet, interaktivitet och hyper-
medialitet”125 handlar om hur teorier om elektronisk vetenskaplig utgivning förverkligas 
och har därför viss beröring med mitt arbete. 

                                                 
118 http://www.kb.se/nvb/ [2006-11-20] 
119 http://www.littvet.uu.se/lsoc/itlit/ [2006-11-20] 
120 Projektets hemsida finns inte längre, men information och publikationer finns på Europarådets sida: 
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/culture/Completed_projects/Books/ [2006-11-20] 
121 Peurell 2000. 
122 Svedjedal 2000. 
123 Almerud 2000. 
124 Peurell, Erik 2001. Presentation and Representation: A study of  Swedish literary classics published 
on the Web. 
125 Karlsson, Lina & Malm, Linda 2002. Elektroniska vetenskapliga utgåvor av skönlitteratur på webben: 
En studie av hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet. 
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Internationellt är de för mig intressantaste studierna dels ”An investigation into Free 
eBooks” från 2004 av Ylva Berglund, Alan Morrison, Rowan Wilson och Martin 
Wynne som gjordes på uppdrag av the Joint Information Systems (JISC) eBooks 
Working Group.126 Undersökningen genomfördes av AHDS (Arts and Humanities Data 
Service) Literature, Languages and Linguistics baserad i the Oxford Text Archive 
(OTA) vid University of Oxford. OTA organiserar ett arkiv med elektroniska texter men 
digitaliserar inte själva.127  Studien består främst av en inventering av fritt tillgängliga e-
resurser och en undersökning av hur dessa används och skulle kunna användas i högre 
utbildning i Storbritannien. Den andra studien är Martha L. Brogans ”A kaleidoscope of 
digital American literature” publicerad 2005 av the Digital Library Federation och 
Council on Library and Information Resources (CLIR).128 Den innehåller, förutom en 
intervju-undersökning, också en omfattande beskrivning av olika typer av amerikanska 
digitala projekt inom skönlitteratur: ämnesportaler, författarsällskap, olika fulltext-
samlingar, referensdatabaser, webbplatser främst skapade som undervisningsmaterial 
och olika arkiv med både litterära texter och sekundärt material.  

6.2 Tidigare undersökningar 
Peurell noterar i sin första undersökning av textuell kvalitet på webben att olika aktörer 
har olika syften och att aktörernas inriktning självklart påverkar hur de hanterar litterära 
texter: 129 Syften som identifierades var  

- att popularisera och underlätta informationsspridning om klassiska svenska 
författarskap eller sprida information om visst författarskap  

- vetenskapligt syfte  
- att tillgängliggöra så många verk som möjligt  
- visa hur ny teknik kan användas  
- marknadsföring av annan verksamhet som ligger nära skönlitteraturen (trubadur) 
- marknadsföring av andra tjänster (webbhotell, skanning) 

 
Peurell gjorde två jämförande fallstudier 1999. I den första studien valdes fem verk av 
Selma Lagerlöf  publicerade av två olika utgivare på webben (Projekt Runeberg och 
Autotext/Upnet130). För att kunna kontrollera den textuella kvaliteten var det nödvändigt 
att veta vilken förlaga som använts i digitaliseringen. Peurell kontrolläste ca 50 boksidor 
vardera ur förlagorna mot de fem webbpublicerade utgåvorna och kontrolläste också de 
båda webbplatsernas utgåvor mot varandra. Två huvudsakliga problem framkom:  
 
1) vissa verk hade reviderats i samband med nyutgivning, men ingen av webbplatserna 

informerade om att det finns flera versioner av verket, 
2) skanningsresultaten och korrekturläsningen varierade ”kraftigt dels mellan de båda 

projekten, dels mellan olika verk inom respektive projekt”.131 
 
Peurell fann att de största skillnaderna mellan olika versioner av ett verk oftast fanns 
mellan olika förlagor och inte mellan förlaga och elektronisk version och menade att det 

                                                 
126 Berglund, Ylva,  Morrison, Alan, Wilson, Rowan & Wynne, Martin 2004. An investigation into Free 
eBooks. Final report. 
127 Ibid., s. 11.   OTAs webbplats: http://ota.ahds.ac.uk/ [2006-11-27] 
128 Brogan, Martha L. 2005. A kaleidoscope of digital American literature. 
129 Peurell 2000, s. 41-47. 
130 Lagerlöfs texter togs bort från Autotext/Upnets webbplats senare under 1999.  
131 Peurell 2000, s. 51 (citatet taget från svensk översättning av bokavsnittet i webbversionen på Nya 
vägar för boken: http://www.kb.se/Nvb/Peurell/kvalitet/kval8.htm [2006-10-12]) 
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därför är viktigt att utgivare på webben alltid anger vilken förlaga som använts.  I båda 
webbplatsernas utgåvor fanns överföringsfel på de 50 undersökta sidorna i form av 
nonsens-ord och ibland hela rader som försvunnit.132 Den andra jämförelsen gjordes 
mellan Projekt Runebergs och Karin Boye-sällskapets utgåvor av fyra diktsamlingar av 
Karin Boye. Även här finns flera upplagor i tryck som skiljer sig åt och den version som 
har tryckts om flest gånger är också den som skiljer sig mest från originalutgåvorna med 
en del betydelsebärande skillnader i ord. I de fall då denna förlaga använts i den 
elektroniska överföringen har alltså dessa fel följt med. Hos båda utgivarna fanns dock 
ytterligare fel som alltså kan hänföras till bristande korrekturläsning av de skannade 
eller maskinskrivna texterna, hos Projekt Runeberg betydligt fler än hos Karin Boye-
sällskapet. 
 
Peurells andra undersökning inleddes med sökningar via sökmotorer på alla svenska 
författare som nämns i huvudtexten i litteraturhistorieserien ”Den svenska litteratu-
ren”133 och vars verk inte längre är upphovsrättsskyddade. Han fick träffar på samtliga 
författare, mellan några få upp till drygt 2000. De flesta av svarssidorna nämnde endast 
namnet och skrev inget mer om författaren, men det var av förklarliga skäl omöjligt att 
kontrollera samtliga. Urvalet gjordes med slumpvisa val ur träfflistan. Han genomförde 
därefter fallstudier på några utvalda verk som fanns på flera webbplatser: dikten 
”Hercules” av Georg Stiernhielm och dikten ”Näcken” av Erik Johan Stagnelius.134  
”Hercules” undersöktes på fyra olika webbplatser: KBs faksimil samt tre olika privata 
utgivares HTML-utgåvor, varav en var Projekt Runeberg. Medan KB haft tillgång till 
ett original och givit mycket information om verket, tycktes de tre andra ha skrivit av 
texten från senare utgåva, men alla var otydliga med vilken förlaga som använts.135 
 
Peurell letade efter webbplatser som innehöll fulltexter, analyser av dem och informa-
tion om författaren. ”Näcken” nämndes på en mängd webbsidor men de flesta utan 
ansvarig utgivare och i vilket syfte de gjorts. Materialet var till större delen publicerat 
av studenter på gymnasium, folkhögskola eller högskola. Några få av dessa sidor hade 
analyser tillsammans med själva dikterna men på de flesta webbsidorna fanns bara 
dikterna publicerade. Denna studie kom framför allt att handla om publicering av 
enskilda personer på privata hemsidor, vilka jag ju har uteslutit ur min undersökning. 
Slutsatsen var att dikter publiceras i många versioner och att amatörerna sällan 
informerar om vilken förlaga som använts. Peurell studerade ”Näcken” på nio 
webbplatser, varav ingen av de publicerade texterna var identisk med någon annan.136  
 
Peurell resonerar i början av denna andra studie om olika kategorier av webbpoesi-
användare: den ena är de som experimenterar med HTML-kodning och som tycker att 
dikter är lämpliga att publicera - den litterära texten i sig själv är inte det viktiga. Den 
andra kategorin är de som använder litterära texter för att uttrycka sig själva och för att 
etablera/skapa sin egen identitet.137 Hemsidan blir den plats där man är hemma på rik-
tigt, en plats där man kan vara sig själv.138 Söderlund, som studerat privata hemsidor om 
böcker och läsning där identitetskonstruktion också kan tolkas som en viktig ingrediens, 
                                                 
132 Ibid., s. 47-57. 
133 Peurell anger ingen exakt referens, men förmodligen avses Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven (red) 
(1999) Den svenska litteraturen. 3 vol. Stockholm: Bonnier. 
134 Peurell 2001, s. 43-48. 
135 Ibid., s. 48-55. 
136 Ibid., s. 55-67. 
137 Ibid., s. 69. 
138 Ibid., s. 40. 
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menar att alltför mycket teoretisering om konstruktion av identitet lätt kan överdrivas. 
De webbplatser hon tittat på (som alltså inte innehåller litterära texter i sig) gav ”intryck 
av ett genuint intresse för litteratur”.139 
 
 
I Karlsson & Malms magisteruppsats studerades ett 30-tal vetenskapliga utgåvor i 
elektronisk form. Den enda svenska utgivare som ingick var Svenska Vitterhetssam-
fundet med Almqvists samlade verk, övriga var engelskspråkiga. Syftet var att se i 
vilken utsträckning de mervärdesgenererande aspekterna hypertextualitet, interaktivitet 
och multimedialitet140 förekom i utgåvorna och hur de i så fall var utformade. De ville 
också se om förekomst och utformning stämde överens med befintliga riktlinjer och 
teorier/visioner som formulerats för elektronisk vetenskaplig utgivning. Riktlinjerna 
som de refererade till, och rubricerade som normativa, var ”MLAs Guidelines for 
Electronic Scholarly Editions” från 1997, alltså de som var skrivna separat för 
elektronisk utgivning, och också Shillingsburgs idéer om elektronisk utgivning som 
beskrivs i ”Principles for Electronic Archives, Scholarly Editions, and Tutorials”.141 
 
Författarna konstaterade att de aspekter som undersöktes ännu inte utnyttjades i någon 
större utsträckning i de vetenskapliga utgåvorna. De flesta webbplatser hade flera 
versioner av de verk som publicerades och en majoritet hade annat material om verket 
och författaren. De flesta hade också hänvisningar till relaterat material både på webben 
och i andra medier. Länkningar till annotationer och andra versioner av verken fanns i 
de flesta utgåvor men bara i hälften erbjöds en struktur som tillät samtidig läsning (t.ex. 
via pop-up fönster). Hypertextualitet utnyttjad i form av ett navigationssystem som låter 
användaren välja mellan versioner på ett sådant sätt att det alltid finns en väg tillbaka 
och att det hela tiden är tydligt var i utgåvan man befinner sig, användes bara i några få 
av utgåvorna. 142  I en tryckt utgåva kan läsaren välja vilken läsordning som helst, skriva 
i den, stryka under och t.o.m. riva ut blad. Elektroniska utgåvor där navigationssystemet 
är otydligt och ibland leder användare till ”återvändsgränder” kan alltså istället förhind-
ra användaren och ge sämre valmöjligheter i läsningen än i en bok.143  När det gällde 
interaktivitet visade sig de flesta utgåvorna erbjuda sökmöjligheter, medan endast få av 
dem gav möjlighet till parallell-läsning av två versioner och i de flesta var det inte heller 
möjligt att påverka utseendet på utgåvan genom att t.ex. välja teckenstorlek. Likadant 
var det endast få webbplatser som gav användare möjlighet att kommunicera med 
ansvariga eller att kommunicera med andra användare och kunna läsa deras 
kommentarer.144 En majoritet av webbplatserna var multimediala i den bemärkelsen att 
det fanns faksimil av verket och många bilder, men endast få webbplatser innehöll dock 
medietyper som inte kan finnas i tryckta utgåvor, d.v.s. ljud och rörliga bilder.145 
 
I den avslutande diskussionen resonerar författarna runt svårigheterna att undersöka 
utgåvorna bl.a. för att de varierade i utformning vilket i sin tur berodde på olika syften 
med utgivningen. Även om många av de ansvariga utgivarna utryckte stor medvetenhet 
om det elektroniska mediets möjligheter var det inte alltid så att det resulterade i att 

                                                 
139 Söderlund 2002, s. 12 
140 De använder ordet hypermedialitet för det jag väljer att kalla multimedialitet. 
141 Karlsson & Malm 2002, s. 5-6 och 23. 
142 Ibid., s. 33-43. 
143 Ibid., s. 58. 
144 Ibid., s. 43-48. 
145 Ibid., s. 49-53. 
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möjligheterna verkligen utnyttjades. En anledning till den ganska stora variationen i 
utgåvornas utformning antogs bero på det faktum att de tillkommit under olika 
tidpunkter, några tidigt på 1990-talet och därefter inte underhållna.146 
 
 
Undersökningen av Berglund, Morrison, Wilson & Wynne som sammanfattades i 
rapporten ”An investigation into free eBooks” genomfördes för att se om och hur e-
resurser kan användas som undervisningsmaterial i studier i humanistiska ämnen på 
högre nivå och för att se vilka behov som finns av sådant material. Undersökning bestod 
av flera delar: en inventering av fritt tillgänglig elektronisk litteratur och de format den 
publiceras i, en undersökning av hur sådana resurser används i högre utbildning (higher 
education), en undersökning av användarbehov i vidareutbildning (further education) 
och en attitydundersökning till fritt tillgängliga e-resurser hos representanter både inom 
vidareutbildning och högre utbildning.147 Undersökningarna genomfördes dels som e-
post-enkäter, studier av olika rapporter samt i form av två gruppintervjuer/samtal.148 
 
I inventeringen konstaterar författarna att det finns rika mängder av elektroniskt 
material tillgängligt inom humaniora, men den stora stötestenen för dess användning är 
osäkerhet om kvaliteten. Ofta saknas uppgifter om någon typ av kvalitetsgaranti för 
texterna och att texten är identiskt med en viss förlaga. I inventeringen delas e-
resurserna upp i två grupper: akademiska samlingar och entusiastsamlingar. Material 
publicerat av akademiska institutioner ansågs ha ett större värde därför att de oftast 
inkluderar bibliografisk information även om de inte ger någon kvalitetsgaranti. De 
många entusiastsamlingarna, som kommit till p.g.a. den allmänna tillgången till webben 
och som givit möjlighet till s.k. vanity publishing, ansågs oftast opålitliga för akademisk 
användning.149 I användarenkäten framkom att alltför många titlar saknades för att 
kunna använda bara e-resurser till en hel kurs; tvivel fanns på kvaliteten och på 
resursernas beständighet och formgivningen av de elektroniska utgåvorna ansågs också 
vara bristfällig, bl.a. dåliga att läsa på skärmen. Enhetlig standard och bättre strukturer 
för publiceringen efterfrågades också.150 
 
 
I Brogans undersökning av digital amerikansk litteratur var syftet att ta reda på om och 
hur amerikanska litteraturforskare anser att de har hjälp av existerande digitala resurser 
och vad som främst behövs för att få den digitala forskningen inom skönlitteratur att gå 
framåt. Undersökningen bestod av telefon- och e-post-intervjuer med ett 40-tal personer 
som alla var insatta i den digitala publiceringen på ett eller annat sätt: bibliotekarier, 
forskare och ansvariga för olika digitala projekt.151 
 
Brogan lyfter i sin resultatredogörelse fram några av svaren från intervjuerna, bl.a. att 
alltför många elektroniska utgåvor anses hålla för dålig kvalitet, alltför många projekt 
drivs av enbart intresse och kärlek till litteratur och utan finansiering, vilket gör dem 
mycket sårbara och utan framtidsmöjligheter.152 Fördelarna med den digitala publice-

                                                 
146 Ibid., s. 59-60. 
147 Berglund & al. 2004, s. 4. 
148 Ibid., s. 30. 
149 Ibid., s. 12-14. 
150 Ibid., s. 4-5.  
151 Brogan 2005, s. 5.  
152 Ibid., s. 15-17.  



 36 

ringen ansågs vara den demokratiska aspekten, många får tillgång till mycket material 
och snabbt, vilket framförallt främjar broad and shallow, d.v.s. bred men ytlig läsning. 
Fördelarna låg också i att möjliggöra intellektuella kopplingar som tidigare varit oprak-
tiska eller omöjliga. Nackdelarna var att elektroniska texter inte anses tillräckligt 
pålitliga för att använda som källa till ett vetenskapligt arbete, där duger enbart en tryckt 
text.153 
 
I den andra delen av Brogans rapport beskrivs ett flertal olika amerikanska digitala 
resurser. I avsnittet om större e-boksamlingar noteras att det inte finns någon pålitlig 
och komplett samling av fritt tillgängliga e-böcker, vilket gör att användare själva måste 
hitta egna strategier för att hitta bland dem och i dem.154 Vidare påpekas att det hos 
många utgivare är svårt att avgöra vad som är förlagan till ett verk. Den populära 
utgivaren Bartleby.com155 som innehåller stora mängder både skönlitterära texter, 
uppslagsverk och ordböcker, har visserligen bibliografisk information om alla verk men 
ger ingen information om hur texterna överförts, deras korrekthet eller om principer för 
utgivningsverksamheten. De många utgivarna har olika syften och olika överförings-
metoder som gör att deras produkter har olika egenskaper och gör dem användbara på 
olika sätt, något som användare bör vara medvetna om. Forskare som ofta måste ha tag 
på exakta uppgifter snabbt vågar inte chansa på e-boksamlingar av detta slag, det tar för 
lång tid att avgöra om texten håller den standard som krävs. De flesta av dessa 
samlingar, även här kallade entusiastsajter, saknar kvalitetskontroll och fullständighet i 
textbehandling och är värdelösa för akademiker.156 Brogans slutsatser är att det har tagit 
ett antal år innan den litterära forskarvärlden på allvar insett att digitala resurser är en 
nödvändighet, men att det under tiden initierats en rad projekt i rätt riktning som tycks 
visa på en mycket positiv framtid och att en ny typ av forskning är på väg. 157 

6.3 Sammanfattning av forskning 
Tidigare undersökningar har främst studerat webbutgivning i relation till textkvalitet 
och till användningsmöjligheter för den akademiska världen. En kvalitetsgräns har 
iakttagits mellan de utgivare som kallas för akademiska eller som ger ut vetenskapliga 
utgåvor och de s.k. entusiastsamlingarna, där ansvariga utgivare ofta är privatpersoner. 
Kvalitetsproblemen hos entusiasterna ligger framför allt i bristande information om 
förlaga och bristande korrekturläsning. Bakgrunden till publiceringen hos denna typ av 
utgivare ligger i allmänhet inom andra områden än forskning t.ex. tekniskt eller allmänt 
litterärt intresse, identitetsskapande, informationsspridning eller marknadsföring av 
andra aktiviteter. Även om deras initiativ anses lovvärda kan deras samlingar bara 
användas för snabb och ytlig information. Inom den akademiska eller vetenskapliga 
utgivningen finns ambitioner att skapa utgåvor med avancerat utnyttjande av de 
möjligheter som webbpublicering innebär men existerande webbplatser utnyttjar ändå 
inte möjligheterna i någon högre grad. Variationen på utformning av webbplatserna och 
deras innehåll är stor och gör att det inte alltid är lätt för användare att överblicka 
materialet. Bättre samordning av elektroniska resurser och gemensamma standarder 
efterfrågas av användare inom undervisnings- och forskningsvärlden. 

                                                 
153 Ibid., s. 21.  
154 Ibid., s. 56. 
155 http://bartleby.com/ [2006-11-28] 
156 Brogan 2005, s. 57-70. 
157 Ibid., s. 31-32. 
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7. RESULTAT 
 
Undersökningen av webbplatserna, sammanlagt 15 stycken (se bilaga 1), genomfördes 
under maj-juli månad 2006. Sju av webbplatserna publicerade utgåvor av en enda för-
fattare, några av dessa innehöll endast ett fåtal verk i form av dikter, medan de övriga 
innehöll större samlingar eller hela episka verk. Av de åtta webbplatser som publicerade 
verk av flera författare var ”utgåve-nivån” också mycket olika, från korta enskilda texter 
till större verk. Bredden i undersökningen gick alltså från webbplatser med 7 enstaka 
dikter (Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner) till flera hundra verk i form av dikt-
samlingar, dramer och romaner (Projekt Runeberg och eBoklagret). Resultatet redovisas 
här per delfråga enligt indelningen i avsnitt 4.4, Frågeställningar. Analys och diskussion 
finns i avsnitt 8. I uppräkningar används följande förkortningar för webbplatser med 
långa namn: FsvT (Fornsvenska Textbanken), J.L.R (Johan Ludvig Runeberg), KB 
(Kungliga Biblioteket), PR (Projekt Runeberg), SvA (Svenska Akademien), SvV 
(Svenska Vitterhetssamfundet). För övriga skrivs större delen av namnet ut. 
 

7.1 Vem publicerar och varför? 

7.1.1 Vem eller vilka står som ansvarig(a) för de digitala utgåvorna? 
En rad olika aktörer publicerar webbutgåvor av svenskspråkig äldre skönlitteratur. Jag 
har inte funnit någon självklar övergripande indelning av aktörerna utan i stället många 
små grupperingar. Många har någon typ av yrkesmässig koppling till litterärt arbete och 
/eller böcker, andra är i sin övriga verksamhet inte yrkesverksamma inom det litterära 
fältet utan snarare litteraturintresserade frivilligarbetare och konsumenter. För flera 
aktörer är det inte helt tydligt om publiceringen på webben utförs som en del av den 
yrkesmässiga aktiviteten eller som ett personligt intresse. Aktörernas placering i ta-
bellen utgör inte tydliga gränser mellan grupper och inte någon klar motsvarighet till 
placering i bokkedjan även om skapande, tillverkande, distribuerande/publicerande och 
arkiverande funktioner kan avläsas i aktörernas övriga verksamhet. 
 
Grupp  
 

Aktörens övriga verksamhet Exempel 

Litterära samfund Arbetar bl.a. med vetenskaplig 
utgivning av äldre verk i 
tryck. Svenska Vitterhets-
samfundet ska bidra till 
utveckling av arbetsmetoder 
för digitalisering. 
 

Svenska Akademien 
Svenska Vitterhetssamfundet 

Typografiskt företag (ev. 
enskild person158) 
 

Typografisk produktion 
(ev. privat initiativ /  
litteraturintresse) 
 

eBoklagret  

                                                 
158 För eBoklagret är det svårt att på webbplatsen utläsa om utgivningen sker på privat initiativ eller som 
en del av det typografiska företagets, Omnibus typografi, verksamhet.  
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Antikvariat  / Förlag Försäljning av litteratur och 
förlagsverksamhet 
 

Blå katt 

Enskild person med 
anknytning till 
yrkesverksamhet 

Språkforskning vid universitet Fornsvenska textbanken 

Nationalbibliotek 
 

Olika nationella uppdrag inom 
sitt område, bl.a. uppdrag att 
söka lämpliga metoder för 
digitalisering 
 

Kungliga biblioteket  

Nationellt projekt/ 
Organisation 
 

Jubileum av ett författarskap 
under ett visst år. 

J.L.Runeberg 

Författarsällskap Kunskaps- och informations-
spridning av ett specifikt 
författarskap, vilket också 
ibland inkluderar utgivning av 
böcker om författaren. 

Karin Boye-sällskapet 
Sällskapet Erik Johan Stagnelii 

vänner 
Strindbergsällskapet 
Topeliussällskapet 
 

Privatpersoner 
- enskilda eller 
- många i samarbete 
 

Litteraturintressen men även 
annan verksamhet: 
framträdanden, tonsättning, 
eget författarskap, 
webbdesign, tekniskt intresse, 
student- och datorförening. 
 

Enskilda: 
C M Bellman 
Viktors sidor 
Tebordet 
(ev. eBoklagret ) 
 
Många i samarbete: 
Projekt Runeberg 

 
 
Ansvarsfördelning och funktioner 
Dessa aktörer står som ansvariga utgivare och har alltså det övergripande ansvaret för 
materialet på webbplatsen. De flesta webbutgivarna består av många personer – 
medarbetare eller medlemmar - som är aktiva i olika funktioner i utgivningen: de 
litterära samfunden, det nationella projektet, författarsällskapen och Projekt Runeberg 
som bygger på samarbete mellan många frivilliga. Dessa utgivare anger ofta också vem 
eller vilka som ansvarat för olika delar av utgivningen i den skapande, redigerande, 
tillverkande och publicerande funktionen. Dessutom anlitas ofta andra aktörer utanför 
webbutgivarens arbetslag för flera funktioner: 
 

- i den redigerande funktionen framförallt för korrekturläsning. Sådana anges hos 
Bellman, FsvT och  SvV . 

 
- i den tillverkande funktionen för skanning eller inskrivning och formgivning. 

Sådana anges hos Topelius, FsvT, SvA och SvV. 
 

- i den publicerande funktionen anlitas och namnges hos några utgivare extern 
person eller företag: Stagnelius, J.L.R. och SvV. 

 
Verksamheten hos dessa utgivare påminner därmed i viss utsträckning om bokförlagens 
med en ansvarfördelning hos olika personer och anlitande av externa experter för delar 
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av processen. Två av de fyra utgivare där enskilda personer står bakom utgivningen 
tycks vara ensamma ansvariga (Viktors sidor och Tebordet). De har inte angivit någon 
annan aktör som delaktig, d.v.s. de står möjligtvis själva för alla skapade, redigerande, 
tillverkande och publicerande funktioner. Även på de andra två webbplatserna som har 
enskilda personer som ansvariga utgivare står den personen för nästan allt arbete med 
utgivningen: Bellman har anlitat person utifrån för att skriva ordförklaringar och för 
korrekturläsning men i övrigt är webbplatsen en skapelse av en enda person. Samma sak 
gäller hos Fornsvenska textbanken där några få texter skrivits in av andra personer och 
korrekturläsning i enstaka fall genomförts av utomstående. För antikvariatet Blå Katt 
och eBoklagrets publicering går det inte att utifrån webbplatsens information avgöra om 
det är en eller flera personer som arbetar med utgivningen. 
 

7.1.2 I vilket syfte publiceras de skönlitterära verken? 
Vissa webbplatser anger tydligt varför man publicerar med hjälp av ord som ”syftet är”, 
”ändamål”, ”meningen”, ”övergripande tanke”. Andra har mindre tydliga formuleringar 
med ord som ”dessa sidor: ett stöd för minnet”. Dessa formuleringar har jag tolkat och 
noterat som uttalade syften. Några har uttryck som inte är formulerade som syften men 
som ändå kan ses så, t.ex. ”en klassiker som alla bör ha läst”. Så som Peurell noterat i 
sin undersökning hade också några webbplatser koppling och länkar till andra aktivi-
teter som kan ses som en typ av marknadsföring. Dessa har jag valt att kalla bi-syften. 
Flera webbplatser uttrycker sina syften i en samlad mening som jag anser innehåller 
flera olika typer av syften. Jag har valt att bryta isär dem i olika teman. Utgivarens hela 
formuleringar finns att läsa i den kortfattade beskrivningen av webbplatserna i bilaga 1.  
  
När det gäller författarsällskapen har flertalet inte angivit något separat syfte för just 
webbutgivningen, jag har därför noterat de syften som gäller för sällskapets hela 
verksamhet. J.L. Runebergs syfte handlar om jubileumsåret då Runeberg firades i 
Finland, det finns inte heller där något separat syfte för enbart webbpubliceringen. 
Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet har två-delade syften – dels för 
utgivningen som helhet (där den tryckta utgivningen ses i första hand), dels för webb-
publiceringen. Nedan finns alla dessa med. 
 
Uttalade syften 
 

• Främja förståelse för och kunskap om ett visst författarskap. 
   

• Vårda minnet och hålla författarskap aktuella.  
 

• Främja forskning (enskilda författarskap eller flera, även författarens tidsperiod). 
    
• Främja tillgång till kultur och litteratur för alla som en demokratisk eller 

kulturpolitisk insats (inklusive läsande och folkbildning). 
 

• Tillhandahålla bra tekniska lösningar för tillgång till litteraturen. 
  

• Tillhandahålla stora mängder verk. 
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Bi-syften 
 

• Marknadsföra böcker (om författaren, författarens böcker eller andra böcker). 
 
• Marknadsföra aktivitet med nära anknytning till litteraturen (inspelningar, 

scenframträdanden med författarens verk, bildspel/föreläsningar om författaren).  
 
• Marknadsföra aktivitet utan nära anknytning till litteraturen (webbdesign, 

typografi).  
 
Uttryck möjliga att tolka som ett slags syfte 
 

• Förmedla egna personliga favoriter inom litteratur. 
Ex. ”En klassiker som alla bör ha läst” 
 

Alla utgivare utom 1 (Tebordet) har uttalade syften. 6 utgivare har också möjliga 
bisyften för sin publicering (Bellman, Blå katt, Boye, eBoklagret, Tebordet, Viktors 
sidor). 
 

7.1.3 Finns någon uttalad målgrupp? 
De flesta webbplatserna anger ingen målgrupp, men några har klart uttalade sådana: 

• Forskare ( FsvT, SvV) 
• Studerande på olika nivåer (SvV: Gymnasister och Folkhögskoleelever) 
• Barn och unga (J.L.R.) 
• De som bor långt från ett bibliotek eller en bokhandel (eBoklagret) 
• Intresserad allmänhet (J.L.R., KB)  

 
Projekt Runeberg anger inte uttalat någon målgrupp men har en negativ formulering då 
de uttryckligen skriver att de inte vänder sig till forskare. Eventuellt kan en målgrupp 
tolkas in i följande uttalande: 
 
 Our focus has not been primarily to serve the scholarly community, but to provide 

examples of Nordic literature that most common readers can relate to. This includes many 
school teachers in primary and secondary schools, even some on the college and 
undergraduate level. 

 
Blå katts uttryck ”ge er läsare e-böcker helt gratis … för att gynna läsarna och läsandet” 
kan ses som en målgrupp om än vagt formulerad. 
 
5 utgivare anger alltså tydligt målgrupper och ytterligare 2 utgivare har lite mer vagt 
formulerade målgrupper. Övriga 8 utgivare anger inte någon målgrupp alls. 

7.1.4 Sammanfattning fråga 1 
Många olika aktörer publicerar webblitteratur. Ungefär hälften av dem är i sin övriga 
verksamhet yrkesutövare av något slag i olika funktioner inom den litterära processen. 
Hälften är icke yrkesutövare i den bemärkelse som lyfts fram i bokkedjan, men många 
är ändå producenter av olika typer av tjänster eller produkter inom litteratur/ bok-
området. Majoriteten av aktörerna består av en grupp av människor, arbetslag eller 
medlemmar, där olika funktioner i utgivningen ligger på olika personer. Ibland anlitas 
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även expertis utifrån för vissa funktioner. Hos de fyra utgivare som är ensamma tycks 
den enskilda personen själv ansvara för så gott som alla funktioner i utgivningen.  
 
De olika webbutgivarna anger en rad olika syften, vissa för webbpublicering enbart, 
många för den totala övriga verksamhet som man bedriver där webbpublicering utgör en 
del. En del utgivare kan också sägas ha bi-syften med publiceringen; att marknadsföra 
tjänster eller varor. Många utgivare anger författarskap och forskning runt författarskap 
som sitt främsta syfte, men många har också mer allmänna formuleringar om att främja 
kultur och litteratur för en bred allmänhet. Flera webbutgivare anger bra teknisk tillgång 
till litteraturen som ett syfte och en talar om viljan att publicera stora mängder verk. 
Övervägande ligger syftesformuleringarna inom fältet ”litteratur, författarskap och 
kultur”, det gäller även större delen av de bisyften som noterats och de mer implicita, 
icke direkt uttalade syften som går att identifiera. Alla utgivare utom 1 anger uttalade 
syften, 6 utgivare har också bi-syften. Endast 5 av utgivarna anger tydliga målgrupper.  
 

7.2 Hur publiceras – går det att tala om en praktik i webbutgivningen? 

7.2.1 Vilka motsvarigheter finns till den tryckta utgivningens praktik?  
När det gäller de obligatoriska uppgifterna för äldre verk i tryck är samtliga undersökta 
utgivare tydliga med att ange titel på verk och vilken författare det rör sig om. Förlags-
informationen som i webbpubliceringen har sin motsvarighet i ansvarig utgivare (de 
namn som anges under 7.1.1.) är också tydlig.  
 
Den övriga obligatoriska informationen i tryckt utgivning med ISBN och tryckuppgifter 
på tryckortssidan ser, med självklarhet, annorlunda ut. ISBN anges hos tre utgivare (för 
två av dessa är de elektroniska utgåvorna parallella till utgåvor i tryck). URN:NBN som 
rekommenderas som en motsvarighet till ISBN för webbdokument finns endast hos en 
utgivare (PR) men inte i samtliga utgåvor.159 Tryckinformation har inte giltighet på 
webben men kan ha en viss motsvarighet i det som efterfrågas under fråga 7.1.1 ovan 
om vem som ansvarar för den tillverkande och publicerande funktionen. Många av 
webbutgivarna anger separata aktörer för den tekniska produktionen, antingen namn-
givna medarbetare/medlemmar eller aktörer utanför utgivarens arbetslag (9 st av de 15). 
Hos övriga är det ett antagande att utgivaren själv står för hela tillverknings / 
publiceringsprocessen.  
 
När det gäller placering av tryckets obligatoriska uppgifter följer alla de fyra utgivarna 
av e-böcker/digitala böcker bokförlagens praxis, medan övriga elektroniska utgåvor inte 
kan sägas ha separata titelsidor eller tryckortssidor. Denna information ligger därför 
placerad på olika sätt men är hos majoriteten av utgivarna placerad så att den är tydlig 
vid respektive utgåva. 
 

7.2.2. Vilka motsvarigheter finns till webbens praktik? 
När det gäller webbpubliceringens krav på tydlighet vad gäller ansvar, syfte och struktur 
är inte bara ansvarig utgivare tydligt angiven utan, på majoriteten av webbplatserna, 
också medarbetares/medlemmars olika ansvarsuppgifter eller funktioner och hos vissa 
utgivare även personer/företag som anlitats externt. Dessa uppgifter är också lätta att 

                                                 
159 Metadatafält i underliggande struktur har inte undersökts. 
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hitta i allmänhet direkt på första sidan. Samtliga utgivare ger möjlighet till kontakt 
genom att ange e-postadress och/eller telefonnummer. 
 
Syften anges för majoriteten av webbplatserna på första sidan eller på logisk rubricerad 
sida en länk vidare från första sidan. De webbplatser som anger målgrupp har också 
angivit det på första sidan eller på samma sida som syftet, alltså en länk vidare från 
första sidan. Svenska Vitterhetssamfundets målgruppsdefinition utgör undantag och 
finns att hitta i en lång artikel som ligger på samfundets, inte webbutgivningens, hem-
sida. Projekt Runeberg har angivit flera syften på olika platser och det som angavs på 
första sidan vid undersökningstillfället är knappast ett syfte utan ett mål: ”Tillsammans 
bygger vi Internets största samling för nordisk litteratur”. För Tebordet finns inget 
uttalat syfte eller målgrupp men det kan också vara så att jag p.g.a förvirrande struktur 
inte lyckats hitta något. 
 
Webbplatsernas struktur och navigationssystem har inte studerats i detalj i denna under-
sökning utan endast genom att notera var och ”hur snabbt” det gått att hitta fram till svar 
på olika frågor som ställts. 
 
De utgivare som ger ut e-böcker/digitala böcker använder inte själva webbplatsen i 
någon större utsträckning. En kort inledande text anger syftet och eventuell målgrupp 
för utgivningen. Utgåvorna finns tillgängliga via klickbara listor som organiserats på 
olika sätt och vid val av utgåva ges mycket kort inledande information eller smakprov 
på texten. För två av utgivarna (SvA, SvV), som ger mycket information om verket och 
mycket kringmaterial, finns allt detta publicerat i själva den digitala boken. Svaren på 
mina frågor finns inbäddade i långa texter och därför har informationen där varit 
”långsam” för just mina frågor. Hos Svenska Vitterhetssamfundet ligger information 
som rör utgivningen, svaren på fråga 3, i en lång essä, ”Almqvist på Internet” (15 sidor i 
tryck i Tidskrift för litteraturvetenskap 26:2 (1997)) som skrivits av Johan Svedjedal 
och som måste läsas i sin helhet för att få sammanhang. 
 
Många av de övriga utgivare som använder andra format utnyttjar webbplatsen med ett 
likartat navigationssystem med innehållsförteckning i vänstermarginalen och/eller i ett 
navigationsfält i övre eller nedre delen av webbsidorna. Denna innehållsförteckning 
med rubriker/länkar ligger kvar som en ram när användaren klickar på länkar och gör 
det tydligt hos vilken utgivare/på vilken webbplats man navigerar. Så gott som alla 
utgivare har alltså arrangerat webbsidorna så att det för varje utgåva är tydligt vem som 
är utgivaren var man än befinner sig i verket, undantaget är några av Strindbergssäll-
skapets utgåvor och så gott som alla av Tebordets utgåvor, där textsidorna inte har 
någon ram, huvud- eller fottext som anger det. De flesta svaren på de frågor som ställts 
har varit enkla och snabba att hitta genom att dessa utgivare använder tydliga rubriker/ 
titlar på de länkar där informationen funnits: ex. ”Källor” för förlaga, ”Teknik” eller 
”Design decisions” för teknisk produktion, ”Liv”, ”Om författaren”, ”Personen” för 
information om författaren, ”Verken” för texterna. Webbplatser med verk av en för-
fattare har i allmänhet separata sidor för introduktion till författaren och verken. Hos 
andra ligger uppgifter i direkt anslutning till själva utgåvan, på en inledande sida där 
verkstexten kan nås, eller som en inledande text till verket, ovanför verkstexten. Webb-
platser med utgivning av verk av flera författare har i allmänhet också författarinforma-
tionen i direkt anslutning till respektive verk. 
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En tydlig och lättnavigerad struktur finns alltså hos samtliga utgivare utom en: Tebordet 
som närmast kan sägas helt sakna navigationssystem – det är oerhört svårt att få en 
överblick över webbplatsen eftersom den hela tiden länkar fram och tillbaka mellan 
Tebordet och Dagensvisa och till andra webbplatser. Vissa av verkstexterna ligger under 
Tebordet, andra under Dagensvisa och de flesta utgåvorna är utformade på helt olika 
sätt. Det har varit svårt och ”långsamt” att leta information hos denna utgivare. Ett annat 
undantag har varit Projekt Runeberg, som visserligen har ett logisk och konsekvent 
navigationssystem men har hanterat olika verk på olika sätt, därför har viss information 
varit ”långsam” att hitta där.  
 
Förklarande noter (som redovisas under 7.4.2) finns endast hos tre utgivare, vara två av 
dem publicerar digitala böcker och den tredje digitala utgåvor i HTML-format. Noterna 
fungerar därför på olika sätt och visar en blandning av olika praktiker. Både hos 
Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet finns ordförklaringar och kom-
mentarer i allmänhet sist i den digitala boken. Hos Svenska Akademien är ord med 
noter länkade och har en annan färg i texten. Ett klick på det länkade ordet leder till ord-
förklaringen/kommentaren och genom ett klick på den, kommer man tillbaka till texten 
igen. I den PDF-version som var tillgänglig hos Svenska Vitterhetssamfundet vid mitt 
undersökningstillfälle fanns dock inga länkar mellan text och noter och inte heller 
någon markering i texten om att ordförklaring eller kommentar finns till vissa ord.160 I 
vissa utgåvor finns noterna i form av fotnoter nederst på respektive sida i den digitala 
boken. Hos Bellman, som använder sig av HTML-format, är alla ord som har en 
förtydligande not länkade och har en annan färg i texten. När man klickar på länken 
visas den i ett pop-up-fönster vid sidan av texten; det går alltså att fortsätta att läsa i 
texten samtidigt som ordförklaringen, personbeskrivningen m.m. ligger bredvid. Medan 
Svenska Vitterhetssamfundet vid undersökningstillfället använde noter på samma sätt 
som i tryckt utgivning och Bellman använde en webbanpassad praktik, kan Svenska 
Akademien sägas utnyttja båda praktikerna. 
 

7.2.3 Sammanfattning fråga 2 
En blandning av praktiker används i webbutgivningen: Utgivare som publicerar e-
böcker/digitala böcker följer den tryckta utgivningens praktik med placering av mot-
svarigheten till tryckets utgivningsinformation på titel- respektive ”tryckortssida”.  Hos 
utgivare som använder andra format finns tryckets obligatoriska uppgifter hos alla med 
undantag för ISBN / URN:NBN som endast finns hos 4 utgivare . Titelsidans informa-
tion finns alltså på ett tydligt sätt hos alla utgivare om än inte på en specifik titelsida och 
motsvarigheten till trycksidans information har hos en majoritet av utgivarna en tydlig 
placering om än inte på något som kan kallas för en separat tryckortssida.  
 
Webbpubliceringens praktik vad gäller tydlighet med ansvar, syfte och struktur följs av 
majoriteten utgivare men med en variation i utformningen. Ett undantag utgör främst en 
webbplats som inte angivit något syfte alls och som också har en otydlig navigerings-
struktur. Ansvarsuppgifter är tydliga och en kontaktmöjlighet via e-post eller telefon 
anges hos alla. Uttalade syften är i allmänhet också tydligt placerade och navigerings-
strukturen god. Information som sökts finns hos utgivare som valt andra elektroniska 
utgivningsformat än e-böcker/digitala böcker på sidor med logiska länkrubriker eller i 

                                                 
160 Verken har tidigare varit publicerade i HTML-format med flera möjliga visningssätt  varav några med 
klickbara länkar där användaren kunde välja att läsa en text med eller utan länkar.  
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direkt anslutning till verkstexten. Hos utgivare av digitala böcker finns mycket informa-
tion inbäddad i längre texter, i själva den digitala boken. Noter hanteras både med 
tryckets praktik, med webb-praktik och en blandning av båda.  
 

7.3 Vilken information ges om det verk som publiceras (MLA)?  

7.3.1 Förlaga som använts i digitaliseringen 
Exakt förlaga för den elektroniska utgåvan anges i samtliga undersökta utgåvor av 5 
utgivare (Bellman, FsvT, KB, SvA och SvV) och anges i de flesta undersökta utgåvor 
av 1 utgivare (PR). Hos 2 utgivare (Strindberg, Tebordet) anges förlaga för en av 
utgåvorna (i Strindberg innebär det 1 av 5 utgåvor; i Tebordet 1 av 14). I Strindberg är 
ännu ett annat verk, en e-bok, byggd på faksimil, d.v.s. förlagan är tydlig men 
utgivningsinformationen i förlagan själv är sparsam (inget årtal t.ex.). 3 utgivare anger 
något om bearbetning av texten: SvV som behållit originalstavning och SvA och 
eBoklagret som moderniserat stavningen. 
 
5 av de 15 webbplatserna anger alltså alltid förlagan i de undersökta utgåvorna, 1 ibland 
och 2 ger denna information sporadiskt. Övriga 7 utgivare anger inte exakt förlaga i 
någon av de undersökta utgåvorna.161 3 ger information om bearbetning av texten. 
 

7.3.2 Hur har utgåvan överförts/digitaliserats?  
Fyra av webbplatserna anger hur utgåvorna har digitaliserats (FsvT, KB, PR, SvV). Hos 
KB anges också ansvarig person. Hos Svenska Vitterhetssamfundet anges att 
skanningen är en köpt tjänst och information ges också om problem i överföringen, 
vilka fel som kan förekomma och vad som kan skilja den elektroniska utgåvan från den 
tryckta förlagan. Hos Projekt Runeberg anges ibland hur överföring gjorts och vem som 
är ansvarig. De flesta utgåvor (alla efter 1998) har också separata informationssidor 
under texten (”history”) där information om överföring finns och om när ändringar 
genomförts. På annan sida anges att det kan finnas fel p.g.a. skanning. Fornsvenska 
textbanken ger information i anslutning till varje enskild text, här anges också ansvarig 
person och olika problem vid överföringen. 
 
3 av webbplatserna kan alltså sägas ha utförlig information om digitaliseringen; både 
metod och ansvarig anges (KB, FsvT, SvV) och för 2 av dem diskuteras även problem 
(FsvT, SvV). Projekt Runeberg har information om den metod som generellt används 
och anger ibland vem som ansvarat för överföringen. Informationen finns om än inte 
utförligt och informationen varierar för olika texter. 
 
Övriga 11 webbplatser ger ingen information om metod för digitalisering. 
 

7.3.3 Information om korrekturläsning 
Fyra webbplatser anger något om korrekturläsning av texterna (Bellman, FsvT, PR, 
SvV). Bellman namnger ansvarig person (samma person som sammanställt förlagan). 

                                                 
161 Många av dem anger ett årtal (Boye, eBoklagret) eller visar bild på bokomslag (Boye); någon även en 
hel lista på den totala utgivningen av verket (Viktors sidor) i nära anslutning till verket, men denna 
information säger inget om exakt förlaga för den digitaliserade utgåvan. 
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Hos Fornsvenska textbanken är det i allmänhet utgivaren själv som korrekturläst och 
även gjort maskinella sökningar efter fel. I vissa fall har andra personer, namngivna, 
korrekturläst texten. Hos Projekt Runeberg har frivilliga möjlighet att bidra med 
korrekturläsning via sin egen dator; verkstexten ligger publicerad både som faksimil och 
OCR-råkopia och vem som helst kan kontrolläsa mellan dessa båda. Via en korrige-
ringssida kan läsaren informera om eventuella fel. Systemet, som inrättats 1998, 
fungerar ungefär som wiki.162  Texter digitaliserade före 1998 har oftast ingen 
information om korrekturläsning, texter efter detta år har ofta en detaljerad korrektur-
läsningsinformation, både i form av en korrstapel vid utgåvans första sida och via länk 
nederst på varje enskild textsida: ”diff”. Ingen av de utgåvor som ingick i denna under-
sökning var dock vid undersökningstillfället (juli 2006) korrekturläst i sin helhet. 
Svenska Vitterhetssamfundets utgivning använder sig av bokförlagens korrektur-
läsningspraxis eftersom verken ges ut i tryck i första hand, korrekturläsning genomförs 
också via köpt tjänst för webbutgåvan.  
 
Svenska Akademien skriver inget uttalat om korrekturläsning men namnger ansvarig för 
textversionen och pdf-genereringen. Eftersom Svenska Akademien ger ut verken i tryck 
i första hand finns korrekturläsningspraxisen från bokförlagen med i deras utgivnings-
process och eftersom syftet med utgivningen är att tillhandahålla tillförlitliga utgåvor 
bör detta innebära att texterna har korrekturlästs för webbutgåvan, även om det inte står 
något uttalat om detta på webbplatsen. KB publicerar enbart faksimil och korrektur-
läsning är därför inte aktuell där. 
 
Övriga 9 webbplatser säger ingenting om korrekturläsning. 
 

7.3.4. Uttalat ställningstagande hos utgivaren om eventuellt medvetna val 
Några få utgivare diskuterar val av förlaga, digitaliseringsmetod och behov av 
korrekturläsning. KB har i egenskap av nationellt bibliotek en ledande roll att ta fram 
lämpliga metoder för digitalisering av äldre material och nämner också detta på sin 
webbplats; olika böcker kan kräva olika metoder för att uppnå bästa resultat i varje 
enskilt fall. Projekt Runeberg är medvetna om skanningsfel i texterna men inser att den 
egna redaktionen inte hinner ta ansvar för korrekturläsning och inte heller har tid att ta 
till vara upplysningar om fel som kommer in från användarna. Lösningen har istället 
varit att förenkla korrekturläsningen genom att användarna själva gör korrigeringar som 
sparas ner direkt i webbsidor direkt åtkomliga för andra användare. Projekt Runeberg 
diskuterar också val av förlagor i samband med vissa utgåvor och förklarar att man i 
allmänhet söker den första utgåvan men att det inte alltid är lätt att styra. I vissa utgåvor 
finns också information om vilka delar av förlagan som man har kunnat digitalisera – 
andra delar är fortfarande skyddade av upphovsrätten och är därför inte med. 
 
Både Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet har som mål att ge ut till-
förlitliga, vetenskapligt tillfredsställande editioner. Svenska Akademien har valt att 
modernisera stavningen i sina utgåvor men Svenska Vitterhetssamfundet strävar, åtmin-
stone när det gäller Almqvist-utgivningen, att komma ”så nära som möjligt den text som 
Almqvist själv gav ut”. Svenska Vitterhetssamfundet är också den utgivare som ger 
mest information om olika medvetna val i den elektroniska utgivningen. Liksom hos 
                                                 
162 Ordet är hawaiianskt och betyder snabb. I webbsammanhang innebär det att sidorna på en webbplats 
kan redigeras inte bara av ansvariga utgivare utan också av användarna för att förbättra sidinnehållet. 
Detta är möjligt via ett speciellt uppmärkningsspråk. Wikipedia 2006. Wiki. 
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KB har ett av Almqvist-projektets syften också varit att bidra till utvecklingen av arbets-
metoder för digitalisering av texter. Valet att publicera på Internet diskuteras också – 
fördelarna anses vara många, HTML-formatet (som användes i början av utgivningen) 
gör det möjligt att konvertera filerna till TEI-standard. För Almqvist-projektet har det 
också varit klart att bokversion och digital version inte behöver vara identiska och att 
den digitala versionen skall ses som ett hjälpmedel till bokversionen.  
 
Övriga 11 utgivare diskuterar inte på webbplatsen de olika val som gjorts vad gäller 
förlaga, överföringsmetod och korrekturläsning. 

7.3.5 Sammanfattning fråga 3 
Utgivningsinformation som specificeras i MLAs riktlinjer finns i mycket varierande 
grad hos de olika utgivarna; hos några finns mycket, hos andra nästintill ingenting alls. 
5 utgivare anger alltid exakt förlaga för digitaliseringen och 4 ger information om över-
föringsmetod. 4 anger att texterna korrekturlästs och ytterligare 1 utgivare informerar 
om arbete med korrekturläsning men få av texterna har kontrollerats i sin helhet. De 
utgivare som ger dessa olika uppgifter är huvudsakligen desamma: Bellman, Forn-
svenska textbanken, KB, Svenska Vitterhetssamfundet och Projekt Runeberg, till viss 
del även Svenska Akademien som med sin syftesformulering garanterar korrekturlästa 
texter. Det är också utgivare i denna grupp som på webbplatsen diskuterar olika 
ställningstaganden. 
 
 
 
Diagrammen på nästa sida åskådliggör i stapelform hur resultatet på fråga 3 ser ut hos 
de olika utgivarna. Staplarna ger ett ungefärligt mått på i hur hög grad utgivarna ger 
information om olika detaljer. En hög stapel innebär att utgivaren i hög grad ger denna 
information eller ger denna information för samtliga utgåvor som undersökts. Ingen 
stapel innebär att utgivaren inte ger någon information alls, eller åtminstone inte i någon 
av de utgåvor som undersökts. Olika nivåer på staplarna motsvarar inte någon statistisk 
mätning utan är ungefärliga uppskattningar. 
 
Utgivarna har i diagrammet, och i efterföljande diagram, placerats i tre olika grupper. 
Valet av placering diskuteras och förklaras i avsnitt 8, Analys och diskussion. 
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Diagram 1: Information om det verk som publiceras (MLA) 
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7.4 Vad publiceras utöver verkstexterna –  
a) Kringmaterial som efterfrågas av MLA? 

7.4.1 Allmän introduktion till verket och/eller dess författare 
Författare 
Av de utgivare som publicerar verk av en författare har flera av dem mycket informa-
tion om författaren (Bellman, Boye, J.L.R. och Strindberg), både i form av kortfattade 
introduktioner eller tidslinjer och mer ingående essäer/berättelser. Hos Bellman och J.L. 
Runeberg finns också historiska introduktioner till miljöer och livsvillkor under den 
tidsperiod som var författarens. Övriga (Viktors sidor, Topelius, Stagnelius) ger för-
fattarinformation i form av en tidslinje eller med kortfattade notiser om händelser vid 
olika tidpunkter.  
 
Webbplatser med utgivning av verk av flera författare har i allmänhet kortfattad infor-
mation om författarna. I Svenska Akademiens och Svenska Vitterhetssamfundets digi-
tala böcker finns en utförlig information både om författaren och verket i allmänhet i 
form av en inledning.  
 
Introduktioner till författaren finns alltså på de flesta webbplatser. 2 utgivare ger dock 
ingen information om författaren till verken förutom författarnamnet: Blå katt och 
eBoklagret. 
 
Verken 
Historiska och/eller förklarande texter om verken finns på 9 webbplatser; Svenska 
Akademien har ofta introduktioner till verk och författare i samma text, i inledningen 
till verket. Svenska Vitterhetssamfundets utgåvor har också inledande texter i den digi-
tala boken med olika struktur för olika verk, ibland en enda text för både  författar- och 
verkpresentation – ibland i separata texter som behandlar diktningen, och ibland, när det 
gäller samlingar av verk, en introduktion till varje separat del av samlingen. 
 
Fornsvenska textbanken och KB ger i allmänhet kortfattade introduktioner till verken, i 
något fall en längre förklarande text till ett verk (i KB: Stiernhielm) annars rör det sig 
hos båda huvudsakligen om historiska introduktioner och dateringar av olika kända ut-
gåvor. Viktors sidor ger också introduktioner till en rad av Viktor Rydbergs verk men 
har inte själv fulltexten; efter introduktionen finns länkar till andra webbutgivare. De 
dikter som publiceras på webbplatsen har också en inledande text.  
 
Övriga 6 utgivare har i de undersökta utgåvorna inga historiska eller förklarande intro-
duktioner till verken de publicerar (Blå katt, eBoklagret, PR, Stagnelius, Tebordet, 
Topelius).  
 

7.4.2 Förtydligande noter till ord, delar, händelser och personer 
Förtydliganden i form av noter finns hos 3 utgivare: Bellman, Svenska Akademien och 
Svenska Vitterhetssamfundet.  
 
Övriga 12 utgivare har inga noter. 
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7.4.3 Uppgifter om textens historia t.ex. olika versioner och olika tidigare utgåvor 
Några utgivare redogör för tidigare utgåvor av det verk som publiceras. Den enklaste 
formen för sådana uppgifter är att ange vilket årtal verket kom ut i tryck för första 
gången. Så gör eBoklagret, Blå Katt för vissa utgåvor och i vissa fall Projekt Runeberg. 
Några utgivare väljer att visa utgivningshistorik i form av bibliografi men utan några 
kommentarer: Boye, Strindberg, Topelius. 
 
Några utgivare ger information om olika utgåvor i form av kommenterande text: Forn-
svenska textbanken och KB med dateringar för tidiga utgåvor. Bellman anger i 
kommentar tidiga dateringar (Bellmans livstid) och versioner av både text och ton-
sättningar. Viktors sidor har utförlig information om olika utgåvor av författarens verk, 
även för de verk som inte publiceras i fulltext på den egna webbplatsen. Informationen 
finns i direkt anslutning till respektive verk och ger ibland upplysningar om olika ver-
sioner av texten i olika utgåvor. I ett fall har Tebordet information om tidigare utgåvor 
(Carl Snoilsky).  
  
Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet har för det mesta längre beskriv-
ande texter om verkets tillkomst och första mottagande och också, i förekommande fall, 
om olika versioner av verket. Dessa längre texter kan ligga i utgåvans början (t.ex. 
Inledning) eller som längre kommentarer i form av noter. 
 
Uppgifter om när verket kommit till och om eventuella olika utgåvor av det, d.v.s. rena 
dateringar, finns alltså hos många av utgivarna. Där det inte finns bibliografier eller 
kommentarer i anslutning till texten, kan användaren ändå ofta få information om 
verkets första utgivning i andra texter på webbplatsen. Uppgifter om eventuella 
versioner, en texts eventuella historia, finns i några fall, i några utgåvor, hos Bellman 
och Viktors sidor i form av kortfattade kommentarer, hos Svenska Akademien och 
Svenska Vitterhetssamfundet oftast i form av längre essäer. Endast några få webbplatser 
utelämnar helt dateringar och tidigare utgivning för verken: Stagnelius och i de flesta 
utgåvor även Blå katt. 

7.4.4 Notapparat som dokumenterar ändringar och varianter av texten 
Endast 1 utgivare har en tydlig notapparat som dokumenterar hur texten har varierat i 
olika versioner av verket: Svenska Vitterhetssamfundet. I Almqvist-utgivningen är både 
mindre skillnader, icke betydelseändrande s.k. accidentalier, och betydelseändrande s.k. 
substantieller, listade efter verkstexten. I andra utgåvor hos Svenska Vitterhetssam-
fundet finns ibland sådan information i form av fotnoter (Lucidor). 

7.4.5 Sammanfattning fråga 4a 
Det kringmaterial som specificeras i MLAs riktlinjer finns i mycket varierande grad hos 
de olika utgivarna; hos några finns allt, hos andra nästintill ingenting alls. Någon typ av 
introduktion till författaren finns hos de flesta medan många inte ger någon introduktion 
till verken. Förtydligande noter finns endast hos 3 utgivare och information om 
ändringar och olika versioner av texten bara hos 1. När det gäller textens historia finns 
olika grader av information, någon typ av datering av första utgåva ges hos de flesta, 
och några ger också fler dateringar för olika tidigare utgåvor. Längre beskrivande texter 
som redogör mer i detalj om textens historia finns hos några få utgivare.  
 
Diagram 2 på nästa sida åskådliggör med hjälp av staplar i ungefärlig grad hur mycket 
utgivarna har det av MLA efterfrågade kringmaterialet. 
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Diagram 2: Kringmaterial (MLA) 
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b) Övrigt kringmaterial? 

7.4.6 Övrigt  textmaterial 
Övrigt textmaterial som förekommer på webbplatserna är: 

- Artiklar om författaren och/eller verken skrivna av andra än utgivaren (Bellman, 
Boye, PR, Tebordet) 

- Förteckningar av olika slag: (t.ex. bibliografier, översättningar, inspelningar) 
(framförallt hos Boye, J.L.R. Strindberg, Viktors sidor men även Bellman, FsvT, 
PR, Stagnelius, Topelius) 

- Författarens verk i översättning till ett eller flera andra språk (Boye, J.L.R.) 
- Material för barn/ungdom/undervisning (J.L.R., Strindberg) 
- Länkar till information om författaren/verken på andra webbplatser (PR, 

Tebordet, Viktors sidor). 
 
De flesta av webbplatserna har någon typ av extra textmaterial som inte definieras av 
MLA, undantag är Blå Katt, eBoklagret, KB, SvA och SvV. 

7.4.7 Multimedialt material – bilder 
Kringmaterial som också kan finnas i codex: 

- Musikaliska noter (Bellman) 
- Bilder: foton, målningar (hos de flesta, se nedan) 
- Faksimil som extra material (Boye, FsvT) 

 
Rikt bildmaterial finns främst hos 6 utgivare (Bellman, Boye, Strindberg, J.L.R., 
Viktors sidor och Tebordet). De flesta utgivare har någon bild men eBoklagret och Blå 
katt utgör undantag och har inga bilder alls. 

7.4.8 Multimedialt material – rörlig bild, ljud 
Multimedialt material som inte kan finnas i codex: Endast 4 webbplatser har ljudfiler 
med direkt koppling till skönlitteraturen (Bellman, Boye, J.L.R, Tebordet) och 2 har 
bildspel (Boye, J.L.R).  

7.4.9 Interaktivt material 
Interaktivt material som förekommer på webbplatserna är: 

- Sökfunktioner av olika slag (6 st: Bellman, Boye, PR, SvA, SvV, Tebordet) 
- Möjligheten att kontakta ansvarig utgivare (alla) 
- Diskussionsforum för/mellan användare (endast 1: PR) 
- Möjlighet att ladda ned eller kopiera texterna till egen dator för att arbeta med 

texten (alla utom 2: eBoklagret och KB) 
- Möjlighet att anpassa utseendet på texten genom att ändra teckenstorlek (hos 5 

utgivare: Blå katt, eBoklagret, KB, SvA, SvV). 

7.4.10 Sammanfattning fråga 4b 
En stor mängd kringmaterial, annat än det som efterfrågas av MLA, finns på ungefär 
hälften av webbplatserna. Det rör sig om extra textuellt material i form av artiklar, 
förteckningar, översättningar, om icke-textuellt material som noter och bilder, ljudfiler 
och bildspel och även interaktivt material som sökfunktioner och möjlighet att arbeta 
med texten på olika sätt. Det är framför allt utgivare som publicerar verk av en författare 
som har mycket övrigt kringmaterial. 



 52 

Diagram 3: Övrigt kringmaterial 
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med uppsatsen har varit att försöka få fram en bild av den fritt tillgängliga webb-
utgivningen av äldre svenskspråkig skönlitteratur. Resultatet visar en tämligen 
ostrukturerad och spridd bild med en mängd olika typer av aktörer, en blandning av 
olika praktiker och en stor variation på arten och mängden av innehåll både vad gäller 
kvalitetssäkrande information och kringmaterial. 
 
Vem publicerar och varför? 
Många av aktörerna på webben har i sin övriga verksamhet en yrkesmässig koppling till 
litterära verk eller böcker och finns i bokkedjans skapande, tillverkande och 
publicerande funktioner. Några har samma verksamhet i övrigt som på webben: är 
ansvariga utgivare eller driver förlagsverksamhet. Övriga aktörer i det som kan kallas 
professionsgruppen, språkforskare, typografisk verksamhet och bibliotek, gör något 
annat än de brukar göra när de på webben står som ansvariga utgivare för skönlitterära 
verk. Kommittén för firande av ett författarjubileum består av en blandning av 
professionella grupper men måste också sägas göra något annat än sin vanliga 
verksamhet när den publicerar verk på webben. Andra aktörer har inte några 
yrkesmässiga funktioner i den traditionella bokkedjan men författarsällskap arbetar ofta 
aktivt med någon typ av utgivning av litteratur och är ibland initiativtagare till 
nyutgivning av författarens verk. Trubadurer finns oftast inte i några bok- eller litterärt 
producerande led men är också en typ av producenter i det litterära fältet. De litterärt 
intresserade privatpersonerna finns vanligtvis enbart i den konsumerande delen. Många 
av dessa aktörer, yrkesrepresentanter eller ej, är alltså i sin egenskap av utgivare nya i 
den litterära offentligheten, samtidigt som många av dem redan finns i det litterära fältet 
i någon form. För många har steget kanske inte varit så långt när webbens möjligheter 
öppnade sig. 
 
De sex utgivare som har det gemensamt att de i sin övriga verksamhet arbetar yrkes-
mässigt med litterära verk eller böcker är alla tydliga med varför de valt att publicera 
just på webben. Fyra av dem har också definierat målgrupp för webbpubliceringen. För 
övriga utgivare finns en stor variation av både tydliga och vaga syften och nästan ingen 
av dem säger något uttalat om vilka webbplatsen vänder sig till. Det tycks alltså som om 
publiceringen sker med en mer uttalad medvetenhet hos den ”professionella” gruppen. 
 
De olika typer av syften som kunde urskiljas ligger övervägande inom området kultur, 
litteratur och författarskap. De andra uttryck som kunde tolkas som syften och de bi-
syften som jag noterade hade också övervägande litterär anknytning. De bi-aktiviteter 
som ”marknadsförs” är visserligen tydligt länkade på de webbplatser där de före-
kommer, men samtidigt har kombinationen kunskaper i webbdesign/typografi och 
litterärt intresse som hos Boye, Bellman och eBoklagret resulterat i omfattande och 
mycket välorganiserade litterära webbplatser. Information om andra varor/tjänster hos 
utgivaren är givetvis en reklamplats och marknadsföring för något annat än litteratur, så 
som Peurell ser det, men några uppgifter ligger också mycket nära en motsvarighet till 
den obligatoriska tryckinformationen i böcker: ett ansvarstagande för god – eller dålig – 
teknisk produktion som kan leda andra till att anlita tryckeriet, eller webbdesignern.  
 
Några utgivare talar i vaga formuleringar om egna personliga favoriter i litteraturen, 
men något framträdande behov av identitetsskapande, som Peurell fann på privata 
hemsidor med skönlitteratur, kan inte sägas gälla hos de utgivare som undersökts här. 
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Från början har ett tekniskt intresse möjligtvis varit lika stort eller större än litteratur-
intresset hos en del utgivare, men skönlitteraturen är nu dominerande både hos dem och 
hos eventuella marknadsförare av andra tjänster/varor eller hos eventuella identitets-
sökare. Projekt Runeberg har mycket annat material men de skönlitterära verken, över 
400 st, dominerar på webbplatsen. eBoklagret publicerade vid undersökningstillfället 
485 svenska verk. Bellman har Fredmans samtliga epistlar och sånger med tillhörande 
noter och ljudfiler.  Blå Katt lägger ut klassiker för gratis tillgång trots att antikvariatet 
borde kunna ha ett större intresse i att sälja samma verk som bok. Skaparen av Viktors 
sidor marknadsför visserligen sin egen bok, men ger rik information om författaren på 
webbplatsen och anger mängder av annan litteratur om Rydberg som i princip 
konkurrerar med hans egen. Tebordet tillhandahåller texter och inspelningar inom ett 
brett musikområde, i mängder, helt gratis, men skaparen av webbplatsen håller sig i 
bakgrunden med sina egna tonsättningar. Som hos Söderlunds engagerade skribenter i 
Bokringen ger också utgivarna av äldre skönlitteratur, framför allt och klart 
övervägande, ett intryck av genuint intresse för litteratur. 
 
 
Hur publiceras – går det att tala om en praktik i webbutgivningen? 
Någon enhetlig praktik finns knappast  i den webbutgivning som undersökts. En av 
orsakerna till variationen är att texterna publiceras i en rad olika format som tillåter 
olika lösningar och att webbpublicering i sig ger möjlighet att utforma och strukturera 
information på många olika sätt. I Berglunds & al och Brogans rapporter påpekades 
också avsaknaden av en enhetlig hantering av elektroniska utgåvor och någon typ av 
standard för humanistiska och litterära webbplatser.  
 
De utgåvor som återger verk i en form som härmar codex, d.v.s. e-böcker och digitala 
böcker, har stora likheter med den tryckta utgivningens praktik och har de flesta  para-
texter placerade på samma sätt. Utgivare som valt andra format för verken har verks-
texterna och dess paratexter placerade på olika platser i en stor variation mellan webb-
platserna, men många av den tryckta utgivningen obligatoriska uppgifter finns i webb-
utgåvorna med vissa undantag för ISBN eller dess motsvarighet URN:NBN. Mycket av 
det som webbpubliceringens praktik efterfrågar finns också hos så gott som alla ut-
givare även om det inte finns någon enhetlighet i utformningen mellan utgivarna. 
Användare måste alltså själva hitta strategier för att lära sig hitta i det material som 
varje webbplats erbjuder. Vana webbanvändare har säkert inga problem att ta sig fram, 
men en ovan användare kan ha upplevelsen av att vara ”lämnad åt sig själv”. Tillräckligt 
med uppgifter anges dock hos de flesta webbutgivarna för att många av de utgåvor som 
finns på webben skulle kunna läggas in i bibliotekens kataloger. 
 
Resultatet visade att det finns vissa likheter med tryckt utgivning men också mycket 
som är annorlunda. Utan att på något sätt försöka vara uttömmande tar jag här, med 
hjälp av Genettes terminologi, upp några intressanta egenskaper hos de elektroniska 
utgåvorna som väsentligen skiljer dem från boken. 
 
Hypertextmiljön erbjuder möjligheter att länka ihop texter som gör att skillnaden mellan 
peritext och epitext syns som mycket liten. Epitexter kan länkas till utgåvan, och där-
med, via ett klick, ligga ”närmare” både temporalt och spatialt än epitexter för tryckta 
utgåvor. De kan sägas vara unika för det elektroniska mediet, men används i mycket 
liten grad i de utgåvor som undersökts i denna uppsats. Endast tre utgivare har epitexter 
i form av länkar till andra webbplatser för ytterligare information om författaren och 
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verket/n (Projekt Runeberg, Viktors sidor, Tebordet). Det motsatta förhållandet kan 
också gälla: Fyra utgivare har peritexter men inte huvudtexten till vissa verk; de länkar 
till annan webbplats för verkstexten. Här är webbutgåvan långt ifrån den tryckta bokens 
praktik: två utgivare binds ihop runt en utgåva och länkar till varandra för komplettering 
(Boye, Viktors sidor, Strindberg och Tebordet som länkar till Projekt Runeberg och vice 
versa). Enligt Genette är paratextens enda existensberättigande det faktum att den är en 
service till något annat än sig själv; en titel eller ett förord är meningslösa utan den text 
de tillhör. På webben kan en ”utgivare” alltså ha bara peritexter och hypertextlänk-
ningens både spatiala och temporala närhet kan göra att det hela fungerar utan problem. 
Men, dessa kan också bli meningslösa om t.ex. den länk som leder till verkets text inte 
fungerar eller blir inaktuell. Paratextens funktion kan sättas ur spel, vilket knappast 
förekommer i tryckt praktik. 
 
Vissa paratexter är i hypertextmiljön dolda i ett hierarkiskt system: först när användaren 
klickar på en länk blir nya paratexter tillgängliga. En sådan praktik måste sägas vara 
unik för webben. 
 
Substantiella karakteristika finns i en variation av både textuella och icke-textuella 
paratexter som inte kan finnas i tryck, men dessa används inte i någon stor utsträckning 
i webbutgåvorna som undersökts: endast fyra webbplatser använder ljudfiler och endast 
två webbplatser har rörliga bilder.  
 
I den kommunikativa funktionen i böcker är det enligt Genette i princip alltid författaren 
eller utgivaren som är sändaren, i något enstaka fall någon annan som skriver förord 
eller efterskrift. Vilka är sändarna i elektronisk utgivning? Några av de 15 utgivare som 
jag studerat har antingen litterära texter eller böcker som profession, övriga utgivare är 
närmast det som i de engelsk-språkiga studierna kallas entusiaster. Några utgivare anger 
utförligt vilka källor som använts för paratexter som introduktion, biografier och sam-
tidsbeskrivningar, men långt ifrån alla paratexter har en tydlig upphovsman angiven. 
Sändarna är i allmänhet fler och andra än i tryckt utgivning. 
 
Karlsson & Malm noterade att det mediespecifika inte utnyttjades i någon högre grad i 
de elektroniska vetenskapliga utgåvorna även om utgivarna visade medvetenhet om 
möjligheterna. De undersökte bl.a. webbplatsernas navigeringssystem och konstaterade 
att det hos en del utgivare erbjöds sämre valmöjligheter än vid läsning i en bok – 
användaren kan hamna i återvändsgränder och ha svårt att hitta tillbaka. I e-böcker och 
digitala böcker, där en del av bokens karaktär finns kvar, kan utformningen delvis vara 
anpassad till det nya mediet genom att det i många av dem går att styra teckenstorleken 
på skärmen. Överblicken finns i en eventuell innehållsförteckning, som kan vara klick-
bar för att leda direkt till kapitlet och det går att välja sida framåt och bakåt på flera 
olika sätt. Men vid långa texter blir överblicken genast sämre än i den tryckta boken och 
information som ligger inbäddad i sådana texter blir inte snabb att hitta. Hos två av de 
utgivare av digitala böcker som ingått i denna studie, Svenska Akademien och Svenska 
Vitterhetssamfundet, finns en rad långa paratexter med presentation av författaren/ 
verket, analyser och ordförklaringar/noter. I vissa fall fanns svaren på mina frågor 
inbäddade i dessa texter och tog alltså ganska lång tid att hitta. Notsystemet så som det 
var vid undersökningstillfället hos Svenska Vitterhetssamfundet är också meningslöst 
på webben där överblicken och bläddring fram och tillbaka fungerar dåligt utan hyper-
länkar. Ingen av dessa två utgivare utnyttjar webbsidan i sig – all information ligger i 
den digitala boken.  
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Många av de webbplatser som publicerar andra elektroniska eller digitala utgåvor 
använder webbpubliceringens möjligheter på ett annat sätt. Texter som ger information 
om författare, verk m.m. ligger ofta inte i direkt anslutning till verkens texter utan på 
separata webbsidor som nås via länkar. Det som kan kallas för utgåvan är alltså 
isärbrutet i en anpassning till mediet och gränsen mellan vad som kan kallas utgåva och 
webbplats är mer diffus än för de webbplatser som publicerar e-böcker/digitala böcker. 
Utformningen gör också att många verkstexter delar på samma paratexter, vilket 
närmast motsvarar samlingsutgåvor i tryck.  
 
Bokkedjan beskriver en process som är starkt knuten till den traditionella väg som 
litterära verk vandrar när slutprodukten blir en bok. Bokkedjan slutar med den färdiga 
boken hos konsumenten eller i arkivet. Men den elektroniska utgåvekedjan har inte led 
som hakar i efter varandra i en viss turordning på samma sätt och kan inte heller på 
samma sätt sägas ha ett slut eller en slutprodukt. Skönlitterära verk på webben lever ett 
ganska annorlunda liv än böcker gör. De är inte enbart färdiga produkter när de väl 
publicerats utan kan som samma utgåva korrigeras, få nytt utseende och förändrade eller 
nya paratexter om och om och om igen. De har ”ingen sista sida och inget slutdatum”. 
Distributionen kan ”ta tillbaka” utgåvorna genom att plocka bort dem eller lägga ned 
hela webbplatsen – ingen slutprodukt finns då längre kvar. Konsumenterna, användarna, 
finns inte enbart i slutet på kedjan, utan har långt större möjligheter att förändra utgåvan 
genom att korrekturläsa, påverka genom kontakter med utgivaren och tillverkaren och 
också bli delaktiga i de paratexter som omger utgåvan på interaktiva webbplatser. På 
sätt och vis har mottagarna återigen möjlighet att påverka det som sändaren framför så 
som det var i berättelsernas början. Snarare än i slutet på en kedja befinner sig den 
elektroniska utgåvan i centrum av en cirkel, en cirkel som består av olika aktörer, 
sändare och mottagare som hela tiden kan påverka den på olika sätt. Den är också 
omgiven av mängder av paratexter, i många fall fler och andra paratexter än böckerna 
och skapade av långt fler sändare än bara författare och utgivare.  
 
 
Vilken information ges om det verk som publiceras? 
Vad publiceras utöver verkstexterna – vilket kringmaterial finns till utgåvorna? 
Den andra problemformuleringen handlade om de etablerade bokförlagens väl inarbeta-
de rutiner för textkontroll före utgivning av ett verk. Forskare inom vetenskaplig utgiv-
ning har pekat på brister i den elektroniska publiceringen. I mitt arbete ingick inte att 
undersöka textkvaliteten i olika utgåvor utan avsikten var att se hur utgivarna förhåller 
sig till kontroll och korrekturläsning genom att titta på den information de själva ger om 
detta på webbplatsen. Textkontroll är viktig i vetenskaplig utgivning och jag tog därför 
MLAs riktlinjer till hjälp för att formulera några av frågorna i undersökningen. 
 
Diagram 1 (s. 47) åskådliggör stora skillnader mellan de olika utgivarna där majoriteten 
nästintill inte har någon information alls och där en utgivare har mycket information om 
alla de frågor som ställs. Kritikerna som hävdar att medvetenhet om texters ursprung 
och vikten av korrekturläsning inte finns hos många utgivare av elektronisk skön-
litteratur syns vara befogad. De utgivare som placerats i den översta gruppen i dia-
grammet är framförallt de som har professionell och vetenskaplig kunskap om 
skönlitterära texter och böcker. En grupp som med de tidigare undersökningarnas 
terminologi kan kallas för akademiska.  
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MLA nämner också i sina riktlinjer olika typer av kringmaterial som ses som viktiga att 
komplettera utgåvorna med. Staplarna i diagram 2 (s. 50) visar att samma akademiska 
utgivare som följer MLAs rekommendationer om information om texten också har 
mycket eller relativt mycket av det kringmaterial som MLA talar om. Flera av de övriga 
utgivarna har betydligt mindre av det här materialet, men några av dessa har mycket 
information om författaren. Annat kringmaterial som inte efterfrågas av MLA visade sig 
finnas i stora mängder hos många utgivare, så som framgår av diagram 3 (s. 52).  I vissa 
fall, på vissa webbplatser, nästan dominerade de över publiceringen av verkstexter. 
Dessa utgivare har därför fått bilda en egen grupp. De har alla mycket bilder och de 
flesta även omfattande introduktioner till både författare och verk och viss information 
om texternas historia.  
 
Bellman har stora likheter med de fyra utgivarna överst –skillnaden ligger i hur syfte 
och målgrupp har formulerats. De fyra har alla syften som ligger inom området ”till-
handahålla bra tekniska lösningar för tillgång till litteraturen” och har en forsknings-
anknytning antingen i syfte eller målgrupp. Trots att Bellman uppfyller många av de 
krav som ställs på en vetenskaplig utgåva enligt MLA är webbplatsens syfte att främja 
förståelse och kunskap för Bellmans diktning och ”motverka det förytligande” som 
präglar synen på skalden. Förmedlingen av ett författarskap till en bred allmänhet är 
viktigare än att förmedla tekniskt goda och textuellt korrekta verk till forskare. 
 
Två utgivare i sista gruppen i diagrammet skulle kunna bilda en helt egen grupp: Blå 
katt och eBoklagret. Gemensamt för dem är att de inte har någon information om 
förlaga/ digitalisering,  inget kringmaterial, inte några bilder eller hypertextuellt och 
multimedialt material; de publicerar i princip enbart verkstexter. De båda författar-
sällskapen Stagnelius och Topelius har till skillnad från gruppen i mitten, där övriga 
författarsällskap finns, bara lite kringmaterial och har därför placerats i det nedre 
diagrammet. 
  
Projekt Runeberg och Tebordet är de två utgivare som är svårast att försöka placera i 
någon grupp. Gemensamt för dem båda kan sägas vara att de inte bestämt sig för något 
enhetligt, tydligt syfte eller någon avgränsad målgrupp. De har också det gemensamt att 
de i mina frågematriser ofta har fått markeringen ”ibland”. Ibland ges information om 
förlaga, ibland om korrekturläsning, ibland om utgivning. Projekt Runeberg som var 
pionjärer i Sverige för elektronisk utgivning på webben (åtta år innan bokförlagen bör-
jade intressera sig för denna typ av publicering) har fått mycket kritik och har anpassat 
sig efter den. Det är främst tidiga utgåvor, före 1998, som saknar information om för-
lagor och korrekturläsning. Men det finns en tydlig strävan hos utgivaren, trots deklara-
tionen att man inte vänder sig till forskare, att publicera så korrekta texter som möjligt 
och med så mycket information om förlagorna som möjligt. Bristen på resurser gör att 
korrekturläsningsarbetet läggs ut på frivilliga och utgivaren kan alltså bara informera 
om att korrekturläsning görs men inte garantera god kvalitet på texterna. Till skillnad 
från Tebordet är webbplatsen välstrukturerad och konsekvent. Den är också den utgiv-
are i undersökningen som främst utnyttjar mediet och sin existens på webben genom att 
göra sig till en del av det stora arkiv som Internet utgör: här finns många länkar till 
andra webbplatser och sökmotorer integrerade på webbplatsen, wiki-liknande arbetssätt 
och diskussionsforum för och mellan användare. Projekt Runeberg uppfyller därmed en 
del av de visioner som formulerats som mervärdesgenererande för vetenskaplig elek-
tronisk utgivning. 
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De fyra utgivarna i den översta gruppen i diagrammet kan alla sägas väl följa de rikt-
linjer som MLA tagit fram för vetenskaplig utgivning. De fyller alltså i hög grad kraven 
för textkritiska utgåvor. Utgivarnas inriktning och professionalism inom skönlitteratur 
och bokkunskap gör det inte förvånande att deras utgivning ser ut just så. Även Bellman 
följer riktlinjerna och Projekt Runeberg visar en viss medvetenhet om textkritiska krav 
men ingen av de båda ser vetenskaplighet som sin främsta arbetsuppgift. Övriga aktörer 
ligger i sin utgivning ganska långt från MLAs riktlinjer för vetenskapliga utgåvor. 
Många av dessa webbplatser hade dock en hel del annat material. Akademisk utgivning, 
som de engelskspråkiga rapporterna talar om, kan alltså ganska väl åskådliggöras med 
hjälp av MLA vad gäller textinformation och innehåll. Men andra brister som påpekas i 
rapporterna, enhetlighet i utformning och standarder, mäts mindre bra enbart med 
MLAs riktlinjer så som de ser ut idag. MLA fokuserar primärt sina riktlinjer på det 
textuella materialet och dess pålitlighet och låter publiceringsformen vara sekundär. 
Ändå är formen av stor betydelse för användares möjligheter att orientera sig och kunna 
arbeta med utgåvan. I fråga om publiceringspraktik, utformningsmöjligheter och 
användarens roll är ju den elektroniska utgåvan på många sätt mycket annorlunda mot 
den tryckta boken. 
 
Frågorna som byggde på MLA gav god information om vissa aspekter i utgivningen 
som kan vara avgörande för vissa användare. Men mycket av det som Karlsson & Malm 
undersökte i sin uppsats, det som jag har kallat övrigt kringmaterial, blir inte synligt 
med hjälp av MLAs nuvarande riktlinjer. Detta material är ändå det som visionärerna 
för elektronisk vetenskaplig utgivning talat mycket om och ser som mervärdes-
genererande. Det materialet kan också ha stort intresse för andra grupper av användare. 
Mycket av den icke-akademiska utgivningen kommer till sin rätt först med hjälp av 
frågor om hypertextualitet, multimedialitet och interaktivitet, för det är här många av 
dessa utgivares styrka ligger. Andra utgivares styrka ligger i en god webbpublicerings-
struktur, enhetlighet i utformningen av utgåvorna och verkstexter i en layout som gör 
dem lättlästa på skärmen. För att ge en bra bild av denna typ av utgivning är inte MLAs 
riktlinjer det enda bästa instrumentet, andra frågor behöver också ställas. 
 
Liksom det i tryckt utgivning finns ett brett spektrum av olika typer av utgåvor finns 
också ett brett spektrum i den elektroniska utgivningen. Uppgifter som efterfrågas i 
vetenskaplig utgivning om varför eller exakt hur en text bearbetats, om exakt förlaga 
eller första utgåva av verket finns inte heller alltid i tryckt utgivning. Uppgifterna kan 
vara oerhört viktiga för vissa användare, men ointressanta för andra. Olika användare 
har givetvis olika behov, och samma användare kan ha olika behov vid olika tillfällen. 
Ibland är en tillförlitlig, korrekturläst text ett måste, ibland är en moderniserad text av 
ett äldre verk bättre än det ålderdomliga språkbruket i originalet. Och, vid andra till-
fällen är en text med risk för fel fullt tillräcklig och, tror jag, för det mesta bättre än 
ingen text alls. Eller som några av medarbetarna i ett av de stora digitaliserings-
projekten, Perseus vid Tufts University163 uttrycker det: ”Users need to know what they 
can expect from a text, and are often willing to accept errors if they know why they are 
there.”164 Tydlig information om förlaga, eventuell korrekturläsning och bearbetning 
skulle förmodligen göra användare och bibliotekens katalogansvariga säkrare om de 
elektroniska texternas användbarhet i varje enskilt fall. 

                                                 
163 Perseus-projektet arbetar främst med digitalisering av antikens litteratur, url: 
http://www.perseus.tufts.edu [2006-11-20]. 
164 Rydberg-Cox, Jeffrey A., Mahoney, Anne & Crane, Gregory R. 2001. Document quality indicators 
and corpus editions, s. 436 
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Tre typer av utgåvor 
Möjligheten att placera de olika utgivarna på det sätt som jag gjort i diagrammen ger en 
bild av den fritt tillgängliga webbutgivningen som, jag tror, skulle kunna bli ytterligare 
belyst med hjälp av den tyska editionsvetenskapens indelning av skönlitteratur i tre 
olika typer av utgåvor: läsutgåvan, studieutgåvan och den historisk-kritiska utgåvan. 
Den ideala situationen att både läsutgåva och studieutgåva skall bygga på en historisk-
kritisk utgåva lämnar jag därhän i denna diskussion, jag använder mig bara av 
indelningen som etiketter. Eftersom den övre gruppen utgivare i min undersökning inte 
alla ger ut historisk-kritiska verk väljer jag att kalla den  ”Kritiska utgåvor”. 
 
Läsutgåvan (Blå Katt, eBoklagret) 
En grupp utgivare som inte ger någon information om förlaga för verket och ingen 
information om digitaliseringen har heller inget kringmaterial alls, varken i form av 
text, bilder eller multimedia. De håller sig i bakgrunden som sändare. Det enda som 
publiceras är verkets huvudtext med mycket få paratexter. Deras uttalade syften handlar 
om att tillhandahålla klassiker till läsarna för att de skall läsas, målgruppen är läsarna. 
Båda dessa utgivare publicerar utgåvorna i ett format som påminner om boken, d.v.s. 
som e-böcker respektive digitala böcker, men med en genomtänkt layout i avsikt att 
göra verket lättläst på skärmen. Att förmedla skönlitterära verk på ett sådant sätt anser 
jag ligger mycket nära berättarens aktivitet; att förmedla berättelser. Berättandet är lika 
gammalt som människan, och innan berättelserna kunde skrivas ner eller tryckas blev de 
aldrig exakt desamma från gång till gång. Men det var inte heller det som var det 
viktigaste. Därför är det kanske hos dessa utgivare inte viktigt att ange något om förlaga 
eller versioner, eller tillföra ordförklaringar och kringmaterial.  
 
Det är rimligt att anta att båda utgivarna i denna grupp publicerar sådan litteratur som de 
själva tycker är värda att publicera – att de är bra i någon bemärkelse. Hos Blå Katt 
uttrycks detta genom frasen: ”En klassiker som alla bör ha läst” vid vissa utgåvor. På så 
vis finns hos dessa utgivare en parallell till de navigatörer som Söderlund identifierade, 
personer som har ett genuint intresse för litteratur och som gärna förmedlar tips till 
andra om bra böcker att läsa. I Bokringen får den intresserade leta upp berättelsen i ett 
bibliotek eller en bokhandel, hos utgivarna får läsaren berättelsen direkt på skärmen. 
eBoklagret publicerar en rad titlar som inte hör till de mest kända äldre verken. Jag 
valde ut ett 20-tal som jag själv inte kände till sedan förut och sökte efter dem i tre 
biblioteks online-kataloger, bibliotek av olika storlek som ligger nära min bostadsort.165 
Fem författare fanns inte att låna i något av biblioteken och fyra av dem är inte heller 
omnämnda i litteraturhistorieverket ”Den svenska litteraturen”.166 Hälften av de verk jag 
valt ut, 10 st, fanns inte heller att hitta i något av de tre biblioteken även om författarna 
fanns representerade med andra verk. Webbutgåvorna är här ett tydligt komplement till 
bibliotekens utbud och jag anser att det här också är möjligt att dra en annan parallell till 
Söderlunds Bokring. En utgivare som eBoklagret kan hjälpa till att upprätthålla ett slags 
litterär subkultur. Litteratur som inte längre finns i biblioteken kan genom ett alternativt 
litterärt kretslopp, där webbutgivarna alltså kan utgöra en del, få spridning, ett förlängt 
liv och en publik långt efter bokutgivning. 
 

                                                 
165 Marks kommuns folkbibliotek, Borås stadsbibliotek och Göteborgs stadsbibliotek. 
166 Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven (1999). Den svenska litteraturen. 
Författarna var: Elin Ameen, Augusta Braunerhjelm, Amanda Kerfstedt, Mathilda Langlet och Algot 
Sandberg. I ”Den svenska litteraturen” omnämns Kerfstedt men inte de andra författarna. 
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Studieutgåvan (Strindberg, Boye, J.L R, Viktors sidor) 
En annan grupp är de utgivare som inte heller har någon information om förlaga, eller 
har det sporadiskt, och ingen information om digitaliseringen, men som till skillnad från 
den förra gruppen ger en stor mängd kringmaterial, delvis om verken men i synnerhet 
om författaren. Gemensamt för dem alla i denna undersökning är att utgivaren enbart 
ägnar sig åt ett författarskap. Hos dessa utgivare handlar det inte bara om utgivning av 
verk utan snarare, eller t.o.m. kanske först och främst, om att förmedla ett författarskap 
och om att försöka presentera människan bakom verken. Mängden av kringmaterial är 
mycket stor. Två av utgivarna tillhandahåller material som lämpar sig för barn/ungdom 
och kan användas som undervisningsmaterial. Två av dem har också multimediala in-
slag som, förmodar jag, kan göra dikter mer lättillgängliga. Alla utgivarna har skapat 
webbplatser som följer handböckernas råd om överskådlighet, de har ”lätta” naviga-
tionssystem, informationen är ”snabb”. Här är inte berättelserna det viktigaste, utan det 
är författaren, hans/hennes liv, den tid han/hon levde och de verk som skapades. Det 
tycks mig som om dessa webbplatser skulle kunna användas för studier av många slag 
och jag väljer därför att placera dem i en grupp för sig som skulle kunna sägas ge ut 
studieutgåvor.  
 

 Huvudsyfte Typ av utgåva Exempel 
Tillhandahålla verk med 
korrekta texter och med 
bra tekniska 
förutsättningar för studier 
och forskning 
 
 

 
Kritiska utgåvor 
 
 

Svenska 
Vitterhetssamfundet 
 
Svenska Akademien  
 
Fornsvenska textbanken 
 
Kungliga Biblioteket 

Förmedla författarskap 
och verk – strävan efter 
korrekta texter 

 
 

Bellman   
 
Projekt Runeberg 

 
Förmedla författarskap 
och verk  

 
Studieutgåvor 
 

 
Strindberg-sällskapet 
 
Karin Boye-sällskapet 
 
J.L Runeberg 
 
Viktors sidor  

 
Förmedla berättelser och 
författarskap 

 
 
 
 

 
Stagnelius  
 
Tebordet 
 
Topelius 

 
Förmedla berättelser 

 
Läsutgåvor 
 

 
Blå katt  
 
eBoklagret 
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Den kritiska utgåvan (SvV, SvA, FsvT, KB) 
Den grupp på fyra utgivare som sätter textuell kvalitet och bra teknisk tillgång till 
litteraturen i främsta rummet har redan beskrivits ovan. Här är inte berättelsen och inte 
författarskapet det viktigaste, utan det är texten, det konstnärliga verket som framhålls. I 
KBs fall handlar det mer om teknisk avancerad publicering av artefakter. Några av 
utgivarna har inte satsat på ”snabb” information på webbplatsen utan det kringmaterial 
som finns vänder sig med all tydlighet till användare som har tid och intresse att läsa 
längre texter. Något behov av bilder finns inte heller för dessa användare. Sändarna av 
de texter som publiceras på webben är alla litteraturvetare, ledamöter av Svenska 
Akademien, forskare eller specialister på sitt område. 
 
Mellan dessa tre huvudgrupper finns några utgivare som inte klart hamnar i någon av 
dem. Bellman och Projekt Runeberg ligger närmare studieutgåvorna än de kritiska 
utgåvorna, Bellman både p.g.a. sitt syfte och det mycket rika kringmaterialet som gör 
webbplatsen mycket lik den gruppen; Projekt Runeberg p.g.a. att webbplatsen 
uttryckligen inte vänder sig till forskare utan lite vagt formulerat till vanliga läsare och 
lärare/ studenter. Tebordet, Stagnelius och Topelius ligger närmare läsutgåvorna genom 
att de inte har så mycket kringmaterial även om de förmedlar viss information om 
författarna.  
 
 
Reflektioner 
I den avslutande summeringen av sin första undersökning 1999 efterlyste Peurell ett 
nationellt digitalt bibliotek. De tekniska resurserna och kunskaperna fanns, menade han, 
hos Projekt Runeberg som med finansiellt stöd skulle kunna skaffa de utgivnings- och 
textkritiska kunskaper som krävs för att förverkliga en sådan samling.167 Just denna 
lösning för att skapa ett nationellt digitalt bibliotek har inte förverkligats, däremot ini-
tierades ett nytt projekt 2002 som fått namnet Litteraturbanken. Projektet drivs som en 
ideell förening där Svenska Akademien har ansvaret för ekonomin och med KB, Språk-
banken, Svenska Akademien, Svenska Vitterhetssamfundet och Vitterhetsakademien 
som medlemmar.168 Tanken är att resursen skall erbjuda textkritiska texter men att 
materialet skall vara användbart för alla typer av användare. Texterna skall vara ned-
laddningsbara, det skall gå att arbeta med materialet, göra anteckningar och skapa egna 
antologier av texter. Webbplatsen skall också vara anpassad för synskadade, det ska 
finnas faksimil av originalutgåvor, kommentarer, introduktioner och mycket kring-
material.169 Litteraturbanken kommer därmed att bli en central elektronisk plats för 
svensk litteratur som kan komma att uppfylla allt det som jag har funnit uppdelat på 
många olika webbplatser i min undersökning. Här kommer förmodligen att finnas allt 
det som idag karakteriserar både läsutgåvor, studieutgåvor och kritiska utgåvor. Ännu så 
länge finns inte så många verk och inte så mycket material och som helhet väntas det ta 
ca 20 år innan webbplatsen kan betraktas som en bank för svensk litteratur. De utgivare 
som undersökts i detta arbete kan komma att försvinna allteftersom Litteraturbanken tar 
plats, men det är också möjligt att många kommer att leva kvar med kompletterande 
material - och så länge entusiasterna finns.  
 
En av svårigheterna med att genomföra en undersökning av det här slaget är att under-
sökningsobjekten är väldigt olika. Jag har gjort vissa försök att kategorisera och 
                                                 
167 Peurell 2000, s. 144. 
168 Litteraturbanken Organisation http://litteraturbanken.se/ [2006-11-15] 
169 Litteraturbanken Litteraturbankens idé  http://litteraturbanken.se/ [2006-11-15] 
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gruppera men grupperna jag har skapat har givetvis stora svagheter, framför allt för att 
de kanske gällde i juli 2006 när jag gjorde undersökningen men kanske inte alls 
stämmer idag, när uppsatsen avslutas eller när detta arbete läses. Frågan är också om det 
egentligen är möjligt att med samma verktyg studera webbplatser med så olika karaktär 
och sådan skillnad i utgivning som här har gjorts. Kan en utgivning av faksimil jämföras 
med annan utgivning? KBs publicering handlar i högre grad om att visa och bevara 
artefakter, om böcker som föremål, och i mindre grad om texter. Varje utgivare har 
också sina egna omständigheter och förutsättningar som inte riktigt framkommer i en 
undersökning av detta slag. Anser t.ex. Stagnelius-sällskapet själva att de har skapat en 
utgåva av Stagnelius dikter, så som jag har tolkat de sju dikter som finns på webb-
platsen? Beteckningen utgåva är i det här fallet mycket svag, liksom hos J.L. Runeberg, 
Viktors sidor och Topelius som alla har få verkstexter publicerade. Olika utgivare är 
aktiva i olika grad. Medan Projekt Runeberg hela tiden utökar och förändrar sin 
utgivning har J.L. Runeberg och Topelius i princip avslutat sin. Topelius-sällkapet har i 
flera år arbetat för att en vetenskaplig utgivning av Topelius verk ska komma till stånd. 
Sällskapet har sedan en tid tillbaka förmodligen helt slutat med att publicera något av 
eller om författaren på sin egen webbplats eftersom Svenska litteratursällskapet i 
Finland påbörjat den vetenskapliga utgivningen och också har för avsikt att publicera 
den på webben.170  
 
De tidigare undersökningarna inom området har framförallt koncentrerat sig på de 
behov som forskare och studenter i högre utbildning kan ha av elektronisk litteratur. 
Därmed har kraven på textkritisk kvalitet legat i förgrunden och också varit orsaken till 
kritiken mot den fria elektroniska publiceringen. Några av de utgivare som studerats i 
detta arbete har talat om ”demokratiska skäl” och ”kulturpolitisk …insats” när de 
tillgängliggör de litterära verken. Denna demokratiska aspekt är inte framträdande i de 
undersökningar som hittills genomförts och inte heller i den litteratur som jag har 
kunnat hitta om elektronisk skönlitterär publicering. Vanliga användares behov, 
behoven i skolor på andra nivåer eller behoven för användare med funktionshinder har 
inte undersökts eller diskuterats i någon större utsträckning.  
 
Den här undersökningen har helt och hållet baserats på den information som går att 
utläsa på utgivarnas webbplatser. Om jag istället hade valt att kombinera under-
sökningen med enkäter eller intervjuer skulle resultatet kanske ha sett annorlunda ut. 
Frågor om syfte, målgrupp, val av förlaga, korrekturläsning och medvetna val skulle ha 
kunnat belysas med hjälp av de ansvariga utgivarnas svar, svar som kanske finns men 
som inte syns på webbplatsen. Andra aspekter av utgivningen hade med all säkerhet 
också kommit fram. 
 
Till slut: webbplatserna har i det här arbetet studerats enbart ur ett utgivar- och 
utgivningsperspektiv. Men hur används webbutgåvorna och vem använder dem? En helt 
annan studie skulle kanske kunna besvara mina vänners fråga ”vem är egentligen 
intresserad av skönlitteratur på en datorskärm?”  
 

                                                 
170 Zacharias Topelius skrifter  http://www.topelius.fi/index.htm [2006-11-15] 
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9. SAMMANFATTNING 
 
I denna uppsats har den fritt tillgängliga webbutgivningen av äldre svenskspråkig skön-
litteratur undersökts. Utgångspunkten var att det för skönlitteratur i tryck, för böcker, 
finns rådgivande och selekterande mekanismer i form av bibliotekens kataloger som 
förmedlar information om respektive verk, men att få bibliotek väljer att ge motsvar-
ande information om webbutgåvor. Användare är därmed lämnade åt sig själva för att 
leta upp, välja ut och bedöma de fritt tillgängliga texterna. Många av dessa texter är 
publicerade av aktörer som inte har utgivning av litteratur som profession. Två avgör-
ande skillnader mellan traditionell bokförlagsutgivning i tryck och den icke förlags-
utgivna litteraturen i elektronisk form identifierades: Dels den tryckta utgivningens 
etablerade praktik för information om de verk som publiceras med viss förutsägbar 
placering av informationen – en sådan motsvarande praktik antogs inte finnas i webb-
utgivning. Dels den tryckta utgivningens väl etablerade rutiner för textkontroll och 
korrekturläsning - forskare inom vetenskaplig utgivning menar att den elektroniska 
utgivningen har stora kvalitetsbrister.  
 
Syftet var att försöka få fram en bild av den fritt tillgängliga publiceringen av äldre 
svenskspråkig skönlitteratur på webben. Resultatet visade en tämligen ostrukturerad och 
spridd bild med en mängd olika typer av aktörer, en blandning av olika praktiker och en 
stor variation på arten och mängden av innehåll både vad gäller kvalitetssäkrande 
information och kringmaterial. Utgivarna hade i sin övriga huvudsakliga verksamhet en 
rad andra aktiviteter än utgivning av skönlitterära texter, men de allra flesta var redan 
aktörer i det litterära fältet på ett eller annat sätt. Utgivarnas angivna syften låg 
övervägande inom området kultur, litteratur och författarskap och även om en del gav 
reklamplats åt andra varor eller tjänster var det ett genuint intresse för litteratur som 
präglade samtliga undersökta webbplatser. E-böcker/digitala böcker följde tryckets 
praktik vad gäller information och placering av informationen. Övriga elektroniska 
utgåvor hade en rad olika presentationssätt men all information som är obligatorisk i 
tryckt utgivning, ISBN och dess motsvarighet URN:NBN undantaget i de flesta fall, 
fanns hos alla webbutgåvorna med lite olika placeringar. Webbpubliceringens praktik 
vad gäller tydlighet med ansvar, syfte och struktur följdes av majoriteten av utgivare 
men med en variation i utformningen.  
 
Med hjälp av Genettes terminologi om paratexter diskuterades olika egenheter hos de 
elektroniska utgåvorna. Hypertextlänkningen ger möjlighet att koppla ihop utgåvor och 
paratexter på ett sätt som inte är möjligt i tryckt utgivning. Paratexter kan också ligga 
dolda i ett hierarkiskt system, först då användaren klickar på en länk blir de synliga. 
Sändare, som i tryckt utgivning, enligt Genette, i princip alltid är författaren eller 
utgivaren, är i webbutgivningen i allmänhet många fler. Utgåvor med många paratexter 
är generellt lättare att navigera i och att hitta i om paratexterna inte är inbäddade i e-
böcker/digitala böcker. I utgivning där HTML används fullt ut är utgåvorna ofta 
isärbrutna och gränsen mellan vad som kan kallas utgåva och webbplats är mer diffus än 
för webbplatser med e-böcker/digitala böcker. Utformningsmöjligheterna på webben 
gör också att många verkstexter delar på samma paratexter vilket närmast motsvarar 
samlingsutgåvor i tryck. Den elektroniska utgåvan är på många sätt mycket annorlunda 
än boken; snarare än en slutprodukt är den en ständigt föränderlig utgåva med en stor 
variation på paratexter, där också användare kan vara aktörer och påverka den. 
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Frågorna om textkvalitet och korrekturläsning baserades på MLAs riktlinjer och visade 
på stora skillnader mellan utgivarna. Några få hade mycket sådan information och 
kringmaterial som efterfrågas av MLA för vetenskaplig utgivning, medan de flesta inte 
hade någon information alls om förlaga, metod för digitalisering och korrekturläsning. 
Den tidigare forskningens kritik syns alltså vara befogad. Många utgivare, i synnerhet 
de som publicerade verk av en författare, hade däremot stora mängder kringmaterial 
som inte efterfrågas av MLA,  t.ex. bilder, förteckningar, multimediala inslag och inter-
aktivitet. Slutsatsen dras därför att MLAs riktlinjer passar mindre bra för att undersöka 
elektronisk utgivning som inte har vetenskaplig utgivning som mål. En rättvis bild av 
dessa utgivare träder fram först med hjälp av andra frågor om t.ex. navigering, struktur, 
utformning och övrigt kringmaterial.  
 
Tillräckligt med uppgifter angavs hos de flesta webbutgivarna för att många av de 
utgåvor som finns på webben skulle kunna läggas in i bibliotekens kataloger, men 
tydligare information från fler utgivares sida om förlaga, eventuell korrekturläsning och 
bearbetning skulle förmodligen göra användare och bibliotekens katalogansvariga 
säkrare om de elektroniska texternas användbarhet i varje enskilt fall. 
 
Uppsatsen avslutas med ett försök till en gruppering av de webbplatser som undersökts 
där fyra av dem får etiketten ”Kritiska utgåvor” d.v.s. de som väl följer MLAs riktlinjer 
och vänder sig mot akademiska användare. En grupp på sex utgivare får etiketten 
”Studieutgåvor” p.g.a. sitt rika kringmaterial men ändå lättnavigerade webbplatser som 
passar väl för studier på olika nivåer. En tredje grupp på fem utgivare anses ge ut ”Läs-
utgåvor”, därför att de innehåller bara lite information om texterna och lite eller inget 
kringmaterial – de vänder sig till läsare med det huvudsakliga syftet att förmedla 
berättelser. 
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The William Blake Archive: http://www.blakearchive.org 

Zacharias Topelius Skrifter (ZTS): http://www.topelius.fi/index.htm 
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Bilaga 1 
 
Kort beskrivning av de undersökta webbplatserna     
Senast kontrollerade 2006-07-15 
 
Webbplatser som publicerar en författares verk: 
 

Carl Michael Bellman hemsida  url: http://www.bellman.net/ 
Ansvarig utgivare:  Thord Lindé (trubadur och företagare inom webbdesign)   
Webbplatsens språk:  Svenska  
Innehåll:    Carl Michael Bellmans verk, notbilder, ljudfiler (tonsättningar), artiklar 
Storlek:    ca 155 texter, samtliga Fredmans epistlar och sånger + några andra texter 
Format:   html, bilder med noter (även faksimil av originaluppsättning), ljudfiler  
 
Syfte: ”En övergripande tanke med webplatsen är att genom kunskap öka förståelsen för bredden 
och djupet i Bellmans diktning, som en motvikt till det förytligande som alltjämt präglar mångas 
syn på vår store skald.” 

 
Karin Boye-sällskapet url: http://www.karinboye.se/index.shtml   

Ansvarig utgivare:  Karin Boye-sällskapet (ansvar för layout och presentation: May och Hans 
Mehlin, Vårboda studio som arbetar med bildspel och utställningar och 
bl.a. också har gjort en bok om Karin Boye) Startår: 1995 

Webbplatsens språk:  Svenska, engelska och tyska 
Innehåll:  Karin Boyes verk på svenska och vissa verk även i översättning till 

engelska, tyska, franska och finska. Akvareller av Boye. Fotografier. 
Ljudfiler med uppläsningar av Boye själv, handskrifter, exempel på 
tonsättningar, artiklar, bildspel 

Storlek: 5 diktsamlingar (Boyes kompletta lyrik) och annat tidigare både 
publicerat och opublicerat material (länk till Projekt Runeberg för 
Kallocain) 

Format:    html, faksimil, ljudfiler, bilder/bildspel  
 
Syfte: ”Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell, att ge den ytterligare 
spridning, att underlätta forskning samt uppmärksamma litterär och musikalisk produktion kring 
Karin Boyes författarskap.” Tanken med webbsidans presentation är att ”kunna visa delar av 
Sällskapets rika och unika arkiv kring Karin Boye.” 

 
J L Runeberg  url: http://www.runeberg.net/ 

Ansvarig utgivare:  Festkommittén för J. L. Runebergs 200-års jubileum (2004) (understödd 
av Undervisningsministeriet, Svenska Kulturfonden och Suomen 
Kulttuurirahasto)(webbpublicering av Kroma Productions Oy) 

Webbplatsens språk:  Svenska och finska 
Innehåll: Dikter av Runeberg på svenska och finska, ljudfiler (uppläsning) m.m., 

mycket bilder och information om Runebergs liv, livstid, hem m.m. 
Även forskningsinfo. Material för barn/skola. 

Storlek:   28 dikter varav 12 också som multimedial utgåva; bevingade uttryck 
Format:  html, ljudfil (multimediala utgåvor – ljud/bild/text) 

 
Syfte: Den nationella festkommittén för J. L. Runebergs 200-årsjubileum bildades sommaren 2002 
för att stödja samarbetet mellan alla som ordnar evenemang med anledning av jubileumsåret, t.ex. 
de s.k. Runebergkommunerna. En särskild målgrupp under jubileumsåret är barn och unga. 
Meningen är att hjälpa dem att hitta en egen, levande relation till nationalskalden och via honom 
till litteraturen och kulturhistorien.  
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Viktor Rydberg - Viktors sidor    url: http://rover.lib.chalmers.se/viktor/ 
Ansvarig utgivare:  Tore Lund (bibliotekarie och dataansvarig på Chalmers bibliotek; arbetar 

med bok om Rydbergs diktning)   
Webbplatsens språk:  Svenska 
Innehåll:  Dikter av Viktor Rydberg. 
Storlek:  11 dikter + flera smakprov ur längre verk (länkar till fulltext på andra 

platser) 
Format:   html 
 
Syfte :”Vid sin död landets mest aktade kulturperson. Nu nästan glömd. Dessa sidor: ett stöd för 
minnet.” ”Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg”.  
 
 

Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner   url: http://www.stagnelius.se/ 
Ansvarig utgivare:  Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner (form och produktion: 

Internetavdelningen, marknadsföringskonsult, Ölandsbladet) 
Webbplatsens språk:  Svenska 
Innehåll:  Dikter av Stagnelius 
Storlek:   7 dikter  
Format:  html 

 
Syfte: ”…sällskapet ska vårda minnet av skalden Erik Johan Stagnelius, (…) verka för fördjupad 
förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja forskning kring 
skaldens verk.” 

 
August Strindberg – Strindbergssällskapet/Strindbergmuseet  
  url: http://www.strindbergsmuseet.se/ 

Ansvarig utgivare:  Strindbergssällskapet (webbplatsansvar: Strindbergsmuseet) 
Webbplatsens språk:   Svenska och engelska 
Innehåll:  Verk av Strindberg, även målningar 
Storlek:  5 verk (Inferno, Giftas, Sagor, Tal till Svenska nationen och Till 

Damaskus, i övrigt länkar till Projekt Runebergs utgåvor) 
Format:   html, pdf (av faksimil) 

 
Syfte: Sällskapets syfte är ”bl a att stödja Strindbergsforskningen och Strindbergsmuseet att samla, 
registrera och vårda Strindbergsminnen av olika slag att ge ut skrifter och dokument av och om 
Strindberg.” 

 
Zacharias Topelius - Topelius-sällskapet   url: http://www.sipoo.fi/topelius/ 

Ansvarig utgivare:  Topelius-sällskapet (webbsidorna skapade av Svenska teatern) 
 Sällskapet startade 1998 (Topelius jubileumsår) 
Webbplatsens språk:  Svenska och finska 
Innehåll:  Verk av Topelius (”smakprov ur Zacharias Topelius enorma 

produktion”) 
Storlek:  40-tal sånger ur olika samlingar (oklart om det är hela samlingarna…) 

10-tal visor/sagor för barn ur olika samlingar, utdrag ur andra större verk 
Format:  html 
 
Syfte: Vårda  Z. Topelius minne och andliga arv.  Sällskapet utövar och befrämjar forskning av 
1800-talet och den med tidsperioden förknippade kulturen. Sällskapet strävar efter att fördjupa 
finländarnas insikter om sitt fosterland och dess kultur samt dessa tvennes internationella samband. 
Likaså har sällskapet som målsättning att befrämja det allmänna läsintresset.  En av de viktigaste 
målsättningarna för sällskapet är att få till stånd utgivningen av Topelius samlade verk i en 
vetenskapligt kommenterad utgåva. Tack vare Svenska litteratursällskapet i Finland och Finska 
Vetenskaps-Societeten har projektet satt igång. Huvudansvaret har övertagits av Svenska 
litteratursällskapet http://www.topelius.fi/index.htm  (dock inte länkar mellan dessa båda 
webbplatser!) 
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Webbplatser som publicerar flera författares verk: 
 

Blå katt   url:  http://www.blakatt.com/  
Ansvarig utgivare:  Blå katt förlag och antikvariat 
Webbplatsens språk: Svenska 
Innehåll:  Svenska klassiker (6 st) (Bergman, Strindberg, Almqvist, Benedictson), 

engelska klassiker (13 st) och originalutgåvor av svenska författare (11 
st)  

Storlek:  31 titlar, varav 6 st svensk äldre skönlitteratur 
Format:   lit (e-böcker för Microsoft Reader), pdb (för Palm Reader m.fl.) och pdf 

i form av zippade filer (tre olika format för att var och en ska kunna 
använda det format som bäst passar) 

 
Syfte: Producerar e-böcker gratis som en kulturpolitisk insats ”ge er läsare e-böcker helt gratis . Det 
är vår kulturpolitiska lilla insats.”  ”... inte bara för att gynna läsarna och läsandet…. För unga 
oprövade författare och för smal litteratur är det också smått fantastisk möjlighet att nå ut och hitta 
en publik.” ”Blå Katt är en resurs för läshungriga och litteraturintresserade människor. ” 
 

 
eBoklagret  url: http://www.omnibus.se/eBoklagret/  

Ansvarig utgivare: Omnibus typografi   
Webbplatsens språk:  Svenska 
Innehåll:  Svenska författares verk på svenska, verk på slovenska, verk av svenska 

och andra författare på  esperanto, samt sagor på svenska, engelska, 
esperanto, italienska och tyska. 

Storlek:   ca 485 titlar på svenska (ej inräknat sagorna) 
Format:  pdf – endast för läsning och verken kan inte skrivas ut (e-bok) 
 
Syfte: Vill underlätta för dem som bor långt från ett bibliotek eller en bokhandel att få tag i svenska 
klassiker, särskilt för dem som bor utanför Sverige. 

 
Fornsvenska textbanken  url: 
http://www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/ 

Ansvarig utgivare:  Lars-Olof Delsing, docent och just nu prefekt vid Institutionen för 
Nordiska språk vid Lunds universitet (webbsidan tillhör domänen Lunds 
universitet), en provversion 

Webbplatsens språk: Svenska 
Innehåll:  Gamla svenska texter från 1200-talet till 1700-talet. Lagar, läkeböcker, 

brev, religiös och profan prosa, vers. 
Storlek:   80-tal texter, varav 25-tal kan räknas som äldre skönlitteratur 
Format:   html, rtf (faksimil) 
 
Syfte:  - göra fornsvenska texter lätt åtkomliga över Internet 

- göra texterna nedladdningsbara till den egna hårddisken 
- göra texterna sökbara på olika sätt (via utgåvan, handskriften eller texten) 
- ge kort och koncis information om texter, handskrifter och utgåvor 

 
Kungliga biblioteket  svenskt tryck före 1700 url: http://www.kb.se/F1700/  

Ansvarig utgivare:  Kungliga biblioteket  Startår: 1998 
Webbplatsens språk:  Svenska och engelska 
Innehåll: Faksimil av äldre svenska texter (de flesta före 1700), faksimil av bilder, 

affischer, kartor 
Storlek:  ett 20-tal digitaliserade böcker varav 5-6 st kan sägas höra till 

skönlitteraturen 
Format:   faksimil 
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Syfte: ”Det övergripande syftet är att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av 
äldre material ur Kungl. bibliotekets samlingar. Presentationen i den här formen gör det möjligt att 
visa intressanta, men svårtillgängliga publikationer för en bredare allmänhet, samtidigt som 
originalen skyddas. En målsättning är att digitaliseringen ska ha en sådan kvalitet att skrifterna i 
normala fall inte behöver läsas i original.” ”Projektet kan uppfattas som en ’utställning’ som 
vänder sig till såväl en intresserad allmänhet som till mer bokhistoriskt bevandrade personer.”  ”Av 
demokratiska skäl är det viktigt att alla får del av vår gemensamma historia - Sveriges minne. Detta 
är grundläggande liksom att detta material skall göras tillgängligt kostnadsfritt för medborgarna.” 

 
 
Projekt Runeberg    url: http://runeberg.org/  

Ansvarig utgivare:  Student- och datorföreningen Lysator, redaktion vid Linköpings 
universitet under ledning av Lars Aronsson. Arbetet utförs ideellt med 
hjälp av volontärer 

Startår:   1992 
Webbplatsens språk:  Engelska och svenska (delvis finska) 
Innehåll:  Verk av nordiska författare på de nordiska språken (danska, finska, 

isländska, norska, svenska, sami och estoniska). Förutom skönlitteratur 
även uppslagsverk (Nordisk familjebok), äldre tidskrifter, almanackor, 
flora, målningar (Carl Larsson), ljudfiler, noter….m.m. 

Storlek:   ca 460 titlar skönlitteratur 
Format:   html, faksimil, ascii-råkopia från OCR, några verk som pdb 
 
Syfte: ”… visa vilken potential Internet har också inom humaniora.” [ursprungligt syfte vid starten 
1992] Bygga ”Internets största centrum för nordisk litteratur.” Målsättning att fördubbla samlingen 
årligen. Fokus är inte att ge service åt forskare utan att tillhandahålla exempel på nordisk litteratur 
som det flesta vanliga läsare kan relatera till. (Our focus has not been primarily to serve the 
scholarly community, but to provide examples of Nordic literature that most common readers can 
relate to. This includes many school teachers in primary and secondary schools, even some on the 
college and undergraduate level.)  

 
Svenska Akademiens Svenska Klassiker  
url: http://www.svenskaakademien.se länk: klassiker 

Ansvarig utgivare:  Svenska Akademien  
Webbplatsens språk:  Svenska. 
Innehåll:  Verk av svenska författare på svenska. Digitalisering av egen utgivning i 

tryck. 
Storlek:   22 volymer 
Format:  pdf (samma grafiska utformning som utgivningen i bokform) Böckerna 

ges ut i samarbete med bokförlaget Atlantis. 
 
Syfte: Hålla klassiska svenska författares verk ständigt tillgängliga som en ”viktig förutsättning för 
fortlevnaden av vårt litterära och språkliga arv och därmed för vår kulturella identitet”. Svenska 
Akademien har därför beslutat utge och lagerhålla en serie svenska klassiker i tillförlitliga utgåvor 
med modern stavning och till överkomligt pris. ..hela serien skall vara tillgänglig i digital form för 
gratis läsning. 
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Svenska Vitterhetssamfundets blå serie med C J L Almqvist: Samlade 
verk           url: http://spraakbanken.gu.se/vittsam/almqvist-svs.phtml 

Ansvarig utgivare:   Svenska Vitterhetssamfundet (Språkdata ansvarar för 
webbpresentationen) 

Webbplatsens språk:  Svenska. 
Innehåll:  Verk av svenska författare på svenska. Digitaliserade utgåvor av egen 

utgivning i tryck.  
Storlek:   30 verk 
Format:  pdf  (gjorda från förlagets tryckförlagor) (och vissa verk som lit för  

Microsoft Reader - dessa endast med texten, dvs inte kommentarer m.m.) 
 
Syfte: Sv. Vitterhetssamfundet ger ut klassiska svenska författares verk i vetenskapligt 
tillfredsställande editioner.  …tillgängliga som pdf-filer ….tanken är i första hand att alla verken 
på så vis skall vara sökbara. 

 
Tebordet.com  url: http://www.tebordet.com/  (bokmärke: visförfattare el. långt ner) 

Ansvarig utgivare:  Tebordet / Dagensvisa / Minata (svårt att navigera – flera webbplatser 
tycks ligga parallellt och innehåller delvis samma länkar) Efter lite 
letande hittar man ansvarig: Tommy Rådberg, som själv skriver dikter 
och musik, flera ljudfiler spelar upp hans tonsättning av kända dikter 
t.ex. av Fröding och Dan Andersson  

Innehåll:  Dikter av svenska författare, många med tonsättningar.  
Dikter av bl.a. Dan Andersson (ett 60-tal), Bellman (många), Gustaf 
Fröding (10 st), Anna Maria Lenngren (Hela Samlade skaldeförsök? ca 
150 st), Hedvig Charlotta Nordenflycht (ett 10-tal), Johan Ludvig 
Runeberg (Fänrik Ståls sägner), Carl Snoilsky (ett 30-tal), Zacharias 
Topelius (10-tal),(även länkar till dessa förf. i Projekt Runeberg) och 
ljudfiler (Bellman-texter o ljudfiler hämtade från tysk webbplats) 

Storlek:   Flera hundra dikter, ljudfiler 
Format:  html, ljudfiler, (Bellman – texter i ascii-format) 
 
Syfte: Inga uppgifter. I ett kåseri ”En kärleksförklaring till visan” av Tommy Rådberg: ”Men om 
melodin är viktig, i alla fall att om visan som helhet skall lyckas, det är klart. Men vistexten kan, 
ja, inte bara kan, måste kunna leva utan musik. Där är en stor avgörande skillnad med en pop- 
rocktext.” ”mitt förhållande till Dan Andersson – fanatism. Gustaf Fröding – människan. Elias 
Sehlstedt – tekniken.” 

 
 

 
 


