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Abstract: The objective of this thesis is to examine which form
value-adding qualities specific for the Web take and to
what extent they exist in a selection of electronic scholarly
editions of literary works. The  examination was
concentrated on the qualities hypertextuality,
interactivity and hypermediality. Besides extent and form,
the research questions focused on whether or not the form
of the editions correspond to theories and guidelines about
how electronic scholarly editions should be designed to
generate an added value from a scholarly point of view.

The empirical approach was qualitative and the selection
consisted of 31 editions. They were examined according to
theories about the value-adding features of the qualities.

The results showed that a majority of the editions did not
incorporate all of the value-adding aspects. It was mainly
the ability to use hyperlinks to bring larger amount of
material together, and the use of links to show inter- and
intratextual relations, that was realised. Only a minority of
the editions exploited the possibilities of interactivity,
especially the ability to read and give user comments
within the editions.

The conclusion of this study shows that the electronic
editions seem to reproduce features of the printed media
and do not fulfil the potential of the Web in any larger
extent.
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Med webbens framväxt under tidigt 1990-tal har många diskussioner förts om både
dess för- och nackdelar ur en rad olika perspektiv. Uppenbart är att flera olika bilder
av webben existerar – en kommersialistisk soppa eller en postmodernistisk dröm, för
att nämna några. De som hävdar det senare menar att webben utmanar gränserna
mellan aktörer som författare, förlag och läsare, bryter ner hierarkier och har en
demokratiserande effekt. Det målas även upp undergångsscenarier för den tryckta
boken. Vad man än tycker är det tydligt att den nya informationsteknologin används i
allt större utsträckning och har inflytande på en rad olika verksamhetsområden – inte
minst biblioteken. Det talas om digitala bibliotek och it–bibliotekarier. Diskussionen
om huruvida Internet hotar att utplåna den tryckta boken eller inte är intressant för
biblioteken som traditionellt sett varit fokuserade kring det tryckta mediet, inte minst
med tanke på att elektronisk fulltextpublicering på webben är något som blir allt
vanligare.

Det material som publiceras elektroniskt kan dels handla om retrospektiv publicering
där tidigare utgivet tryckt material digitaliseras, dels direkt publicering av nytt
material.1 På webben finns webbplatser där stora mängder av litterära verk i
elektronisk form finns samlade och tillgängliggjorda. Dessa webbplatser brukar kallas
för e-textarkiv.2 Ett mycket stort utbud av e-textarkiv finns på webben och en stor del
av dessa består av tidigare tryckta skönlitterära klassiker. Ett internationellt känt
exempel är 7��!����8#��
*��� och i Sverige har vi bland andra 7��!�"��9#
�*���.3

Dessa e-textarkiv har dock blivit kritiserade. Litteratursociologen Johan Svedjedal
menar att ”[…]de flesta skönlitterära klassiker som publiceras på Internet läggs ut
utan större textkritiska ambitioner”.4 Detta innebär att det ofta förekommer att
skönlitterära klassiker som publicerats på Internet exempelvis innehåller stavfel,
saknar uppgifter om vilken utgåva de bygger på och vem som står bakom utgåvan. De
är således sällan textuellt pålitliga och är därför inte användbara för varken forskning
eller undervisning.5 Peter Shillingsburg, professor i engelska vid Mississipi State
University, menar till och med att e-textarkiv som 7��!����8#��
*��� kan beskrivas
som ”a textual junkyard”.6 Det är alltså tydligt att det finns problem med att finna
kvalitetssäkrade resurser med skönlitterära texter på webben.

Vad krävs då för att en elektronisk utgåva ska kunna användas i forskning och
undervisning och vad är syftet med att publicera ett redan tryckt verk elektroniskt?

                                                          
1 Dahlström, Mats (1996). :;<:=;3:;<:=/>7;9:;<:� Avsnittet ”Elektronisk publicering”.
URL: http://www.adm.hb.se/personal/mad/inkult.htm [020512]
2 Dahlström, Mats (1997). ?�*��"#��
����*��&�*��0�
�
�'����"���������
�"
�
�����3��&�����Avsnitt
3.2. URL: http://www.dds.se/distans/webdok1.html [020512]
3 7��!����8#��
*���. URL: http://promo.net/pg/ [020512],
7��!�"��9#
�*���. URL: http://www.lysator.liu.se/runeberg/ [020512]
4 Svedjedal, Johan  (1997). ”Internet och den litterära processen : digitala hypertexter på Internet –
exemplet Almqvist”. @�"�
�������
� s. 342.
5 Se Peurell, Erik (2000) ������
��7���#����'�A
��
��7���#����
�� �"���
��
��9���
��)B�����
(�����#���#��
��2������:���
����0��kap 2., och�Browner, Stephanie et al. (2000) (�����#���
�����
5
���
��'���8#��������)�#��
����:�������
��)��������s. 158.
6 Shillingsburg, Peter L. (1996a). )������0�;����
���
�����C���#�������'�:����0�
��7��������s. 161.
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Det är kring frågor som dessa som denna uppsats rör sig. I fokus står en ny genre på
framfart – elektroniska vetenskapliga utgåvor.

����"
38��685�
2�4

Precis som tryckta vetenskapliga utgåvor måste den elektroniska utgåvan uppfylla en
rad olika textkritiska krav. Bland annat måste det framgå vilken grundtext som
utgåvan bygger på och vilka förändringar som gjorts i texten.7 Kravet på
vetenskaplighet är alltså detsamma. Mer intressant är därför frågan om varför man
väljer att skapa en elektronisk vetenskaplig utgåva. Susan Hockey, professor i
biblioteks- och informationsvetskap vid University College London, menar att
mycket av intresset kring elektronisk text enbart handlar om åtkomst – att materialet
görs tillgängligt för flera människor på samma gång oavsett geografiska avstånd. Att
endast ha detta som syfte för elektronisk publicering kan dock, enligt Hockey, leda
till att den elektroniska versionen ”[…]replicates the original form without any of the
added value which electronic technology can provide”. 8 Hon menar att man istället
ska fokusera på de funktioner som inte kan möjliggöras i tryckt form. Tanken att
Internet som medium har ett antal mediespecifika egenskaper som kan utnyttjas för
att ge den elektroniska texten ett mervärde gentemot den tryckta texten är inte unik
för Hockey. Även Peter Shillingsburg menar att den elektroniska utgåvans potential
att vara någonting mer och annat än den tryckta bör utnyttjas.9 Vid sidan av Hockey
och Shillingsburg finns ett flertal olika teoretiker som resonerar kring brister i den
tryckta utgåvan och möjligheter med den elektroniska utgåvan i termer av specifika
mervärden.10

Vad består då detta mervärde av och vilka är de mediespecifika egenskaperna som
genererar mervärdet? Hur kan dessa förbättra den vetenskapliga kvalitén i en
elektronisk utgåva? Sedan några år tillbaka pågår en internationell debatt kring
elektroniska vetenskapliga utgåvor. Deltagarna kommer ifrån ett flertal olika
verksamhetsområden och discipliner. Här finns bland annat biblioteks- och
informationsvetare, språkvetare, filologer, litteraturvetare och forskare från
tvärvetenskapliga ämnen som ”Humanities and Technology”.

Utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv kan intresset för
dessa frågor motiveras på flera olika sätt. Clifford Lynch, ordförande i :���C������

����%��B��"���5
�������
 (CNI), menar exempelvis att:

As organizations, research libraries have a set of specific functions
with respect to scholarly communication: they select and acquire; they

                                                          
7 Termerna grundtext och textkritik förklaras närmare i ”Avgränsningar, terminologi och definitioner”,
kap. 1.3.1, s. 7ff.
8 Hockey, Susan (2000). ;������
���:�&����
�����/#�
�����. s. 3.
9 Shillingsburg, Peter L. (1996b). ”Principles for Electronic Archives, Scholary Editions, and
Tutorials”. :���(�����0�:�&���
�����2���������� s. 25.
10 Se exempelvis Jerome J. McGann (1997). ”Rationale of Hypertext” och John Lavagnino (1995).
”Reading, Scholarship, and Hypertext Editions”.
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organize and describe; they provide access; and they archive and
preserve the record of communication. [...]It is crucial that libraries
maintain a posture that is both skeptical about the importance of
emerging genres and at the same time accommodating and responsive
to new genres as they do emerge into broad use and acceptance by the
community of scholars. [...] I believe that libraries do have a legitimate
role in the dialog and debate about which emerging genres should find
acceptance, because the ability to organize, provide access, and
preserve these genres is an important factor in establishing their
viability; it’s essential that libraries make their voices and perspectives
heard in the discussions.11

Som blivande bibliotekarier känns det angeläget för oss att inte bara ha kännedom om
den nya informationsteknologin i stort med exempelvis Internet och webbens
möjligheter till informationssökning, utan även de nya genrer som dyker upp på
webben och som är en del av den vetenskapliga kommunikationen. Elektroniska
vetenskapliga utgåvor av skönlitterära verk är en sådan genre. Ett flertal olika projekt
pågår runt om i världen som utvecklar dessa elektroniska utgåvor, inte sällan i
samarbete med biblioteken. Frågan är dock om utgåvorna verkligen är så
revolutionära som den mer teoretiska diskussionen antyder?

�����9����3����
�����:������5


I denna uppsats skall förekomst och utformning av mervärdesgenererande
mediespecifika egenskaper undersökas i ett urval av elektroniska vetenskapliga
utgåvor av skönlitteratur på webben. Detta görs i syfte att belysa hur ett antal
elektroniska vetenskapliga utgåvor förhåller sig till teorier om dess potentiella
mervärden, samt om utgåvorna kan anses ge uttryck för en radikalt ny medialitet eller
om de reproducerar det tryckta mediets drag.

För att studien ska bli genomförbar har antalet undersökta egenskaper avgränsats. I
fokus för vår undersökning står egenskaperna �0�����&�#��������
���"��������och
�0������������. Att just dessa valts beror på att de i litteraturen lyfts fram och
beskrivs som mervärdesgenererande och mediespecifika egenskaper. Detta innebär
inte att begreppen är oproblematiska. I kapitlet med våra teoretiska utgångspunkter
förs en utförlig diskussion om begreppens innebörd/innebörder, samt hur vi förhåller
oss till dem. Utifrån detta operationaliseras egenskaperna till ett antal konkreta
frågeställningar. Tre övergripande frågeställningar kan dock redan här urskiljas:

•  I vilken utsträckning förekommer de mervärdesgenererande aspekterna av
egenskaperna hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet i de undersökta
utgåvorna?

                                                          
11�Lynch, Clifford (1999).�“On the Threshold of Discontinuity: The New Genres of Scholarly
Communication and the Role of the Research Library”. �C9(�%���
��C�
����
����2��������D���0�
������.. 1999. Avsnittet “Coping with the New Genres: What are the Roles for Research Libraries?”.
URL: http://www.ala.org/acrl/clynch.html  [020513]
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•  På vilket sätt tar de sig uttryck i de undersökta utgåvorna?

•  Ligger förekomsten/utformningen av egenskaperna i de undersökta elektroniska
vetenskapliga utgåvorna i linje med riktlinjer/antaganden om hur de *�� utformas
för att generera ett mervärde ur vetenskaplig synpunkt?

I fokus står således #�����
�
��
 av utgåvan i det bärande mediet. Det är alltså inte
texten i sig som är av primärt intresse. Tanken att utformingen påverkar upplevelsen
av innehållet är oss dock inte främmande. Redan här är det vidare nödvändigt att
betona att tanken att en text bärs av dess medium och att detta påverkar det textuella
uttrycket är en del av vår förförståelse. Vi är dock medvetna om att detta antagande
kan ifrågasättas. Teoriavsnittet syftar till att klargöra vilka olika ståndpunkter som
finns och hur vi förhåller oss till dessa.

����+��34

Vi ser på de elektroniska utgåvorna som ”fysiska” objekt med vissa egenskaper som
påverkar vad som kan sägas och hur det kan sägas. Inom biblioteks- och
informationsvetenskapen finns ett sådant synsätt representerat inom den
bibliografiska forskningstraditionen, och framförallt inom delområdet analytisk
bibliografi. Som metod betraktad inriktar sig den analytiska bibliografin på att göra
en noggrann och systematisk undersökning av boken för att kartlägga dess
livshistoria som fysiskt objekt. Det är alltså inte det litterära innehållet i boken som
studeras, utan man undersöker det materiella objekt som bär texten och fokuserar på
hur det påverkats genom produktions/ distributionsprocessen.12

Några direkta metodologiska praktiker som ligger i linje med vad vi vill göra erbjuder
dock inte den analytiska bibliografin. Vi har istället valt att kalla vår metod för
dokumentanalys. I D��������#��
����"#��
��0������"���#
�"���
�3���
����
�"*���������"�*��0�
�
��definierar Birger Hjørland, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap, begreppet dokument och menar att det kan analyseras utifrån
flera olika perspektiv. Begreppet dokument ges här en bred definition och ses som ett
”[…]overbegreb for tekster, billeder, datafiler og andre informationbaerande
materialer […]”.13 Medieegenskaper är ett av de perspektiv som kan belysas i
analysen av dokument, menar Hjørland.14 Med ett medium avses här den kanal som
transporterar ett budskap/meddelande.15 I �linje med detta kan en huvuduppdelning
mellan pappersmediet, filmmediet och det elektroniska mediet göras. Det
elektroniska mediet uppdelas vidare i eterburna medier som tv och radio, i
transportabla databaser som CD-rom och i onlinemedier som Internet.16

                                                          
12 Williams & Abbot (1999). �
�5
����#����
����@�*�����������
��:�&�#��)�#���� s. 9f.
13 Hjørland, Birger (1997a). ”Definitioner & Begrebslexikon A-Ö”. D��������#��
��2�"#��
��0�����
"���#
�"���
�3��������
�"*���������"�*��0�
�
���s. 415.
14 Hjørland, Birger (1997b). ”Faglitteraturens analytiske dimensioner”.  D��������#��
�
2�"#��
��0��� ��"���#
�"���
�3��������
�"*���������"�*��0�
�
�� s. 26.
15 Medier kan även betraktas utifrån andra aspekter än dess material. För ett vidare resonemang se
exempelvis Fiske, John (1997). ����#
�"���
��������'��
��
����#"���
�
16Hjørland (1997a). s. 455f.
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I vår dokumentanalys står det elektroniska mediet i fokus, närmare bestämt den del
av Internet som webben utgör. Det informationsbärande materialet, d v s de
dokument som ska studeras, utgörs av elektroniska vetenskapliga utgåvor av
skönlitteratur och de skall analyseras utifrån sina medieegenskaper. Vi undersöker
således ���"���
��"�����
�"�����#��$�������"�
�������#���$�B�**�
. Häri ligger
flera avgränsningar som ytterligare behöver klargöras:

���$�=���"=��&�=�
��������
=������


Vi har valt att se utgåvan som undersökningsenhet. Utgåvorna innehåller ett eller
flera verk. Vad begreppet verk står för i denna studie och dess förhållande till
begreppen text, manifestation och version bör förtydligas. Svedjedal menar att ett
verk kan uppträda i flera olika former och anpassas till olika medier. Revideringar,
uppdateringar, dramatiseringar, filmatiseringar och omarbetningar är exempelvis
förekommande i utgivningen av skönlitterära verk. Detta innebär nya tryckningar och
nya utgåvor av verken. I praktiken resulterar detta i att verket finns utgivet genom
flera olika texter som sinsemellan kan variera i stavningen och i den typografiska
framställningen. Verket är ändå hela tiden detsamma. Verket är således den abstrakta
intellektuella enheten, medan texten är en manifestation genom vilken verket kan
upplevas. När ett flertal olika manifestationer av ett verk föreligger kan dessa sägas
vara versioner av verket.17

I den empiriska undersökningen kommer alltså begreppen utgåva, verk,
manifestation, version och text användas med sinsemellan olika innebörder.
Begreppen är nära sammanhängande och det är svårt att göra tydliga definitioner av
dem utan att sätta dem i relation till varandra. För att uppnå klarhet och tydlighet i vår
begreppsanvändning har vi dock valt att hålla isär begreppen på följande vis:

•  Elektronisk utgåva: Utgörs av den webbplats inom vilken utgivaren publicerat
verket/verken, eventuella textkritiska kommentarer samt kontextuellt material.

•  Verk: En abstrakt intellektuell enhet. Ett verk som exempelvis Shakespeares
9���������E#���har uttryckts genom flera olika texter, genom dramatiseringar
och genom filmatiseringar. Oavsett om man ser den senaste filmen, en
teaterföreställning, läser den på olika språk eller läser utgåvor med olika
språkbruk är själva verket som författaren skapat hela tiden det samma på ett
intellektuellt plan.

•  Manifestation: Det som verket upplevs genom, d v s det som verket rent konkret
tar sig uttryck i. Exempel på manifestationer är olika texter, filmer och faksimil.

•  Version: Ett verk kan manifesteras på flera sätt. Detta ger upphov till flera olika
versioner av ett verk.. Vilka olika versioner som ett specifikt verk kan bestå av
måste sättas i relation till ett verks utgivningshistoria. Detta är något som inte
kommer att studeras närmare här. Vi använder därför begreppet version i en vid

                                                          
17 Svedjedal, Johan (1999). ”A Note on the Concept of ”Hypertext””. /#�
5:��nr 3. 1999. s. 149f.
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bemärkelse vilket innebär att olika översättningar, transkriptioner och faksimil ses
som olika versioner av verket.18

•  Text: En sekvens av språkliga tecken i skrift. Ett skönlitterärt verk upplevs ofta
genom text.19

•  Grundtext: Den text som ligger till grund för manifestationen/den ederade
texten.20

•  Transkription: Överföringen, avskriften eller spridningen av texten ger upphov till
en transkription av något slag. En transkription kan därför definieras som ”[a]
written, typed or printed document recording of a spoken text. Or, more
generally, a copy made of a text contained in another document”.21 Det är den
vidare bemärkelsen av begreppet transkription som här kommer att användas.

•  Faksimil: Manifestationen som texten utgör kan även överföras i form av ett
faksimil. Ett faksimil kan sägas vara en manifestation som ”[…] reproduces an
earlier edition’s text and it’s typographical appearence”.22 Ett vanligt exempel på
faksimil i elektronisk miljö är en inscannad bild av en sida i en tryckt bok.

I de utgåvor som här står i fokus handlar det om projekt som rör sig kring ett verk
med flera versioner eller kring en författare med ett eller flera av dennes verk, men
inte arkivsamlingar av flera författares verk i fulltext såsom är fallet i t e x�7��!���
8#��
*���.

;��"���
��"�#��$���

Vi skall studera de utgåvor som är publicerade på webben med hjälp av någon form
av standardiserat uppmärkningspråk såsom HTML/XML23. Det rör sig om utgåvor
som inte kräver någon mjukvara utöver de idag tillgängliga och mest använda
webbläsarna Netscape Navigator och Internet Explorer i dess senare versioner.
Utgåvan som helhet laddas alltså inte ner med hjälp av någon mjukvara. Vissa
funktioner inom utgåvorna kan emellertid kräva plug-ins, t e x program som klarar av
att läsa ljudfiler. Utgåvor som är distribuerade via webben men som kräver någon
specifik mjukvara för åtkomst av utgåvan som helhet faller därför bort, samt även de
elektroniska utgåvor man valt att publicera på CD-rom skivor. Utgåvorna som här
skall undersökas är vidare redan vid skapandet tänkta att i första hand distribueras
genom webben. Det är alltså inte en tidigare utgiven vetenskaplig utgåva i tryckt
form som digitaliserats. Själva verken som utgåvorna innehåller och behandlar
existerar dock i tryckt form.

                                                          
18 En smalare definition av begreppet version görs inom textkritiken: ”[…]a form of a work (as
represented by a variant text or texts) judged to be sufficiently different from another form to be
regarded as a variant of that work […]”. Williams & Abbot (1999). s. 162.
19 Begreppet texts olika innebörder kommer inte här att närmare diskuteras. För en diskussion om
textbegreppet och textdefinitioner se exempelvis: Dahlström, Mats (1999). ”När är en text?”. :���"����
����2�"#��
����
. Vol. 54 (1999):2, s. 55-64.
20 På engelska används begreppet copy-text. Se Shillingsburg (1996a)� s. 173.
21 Williams & Abbot (1999)� s. 161.
22 Ibid., s. 146.
23 HTML(Hyper Text Markup Language), XML(Exstensible Markup Language).
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Den terminologi som kommer att användas i beskrivningen av de webbplatser som
utgåvorna utgör är i första hand följande begrepp:

•  Webbplats: Utgörs av alla de webbsidor som ryms inom webbplatsen.

•  Webbsida: Svenska Datatermgruppen definierar en webbsida som ”den mängd
information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via en
länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att
rulla bilden.”24 Webbsida och sida används här synonymt. En skillnad gentemot
Datatermgruppens definition är att vi med sida endast avser det som man kan se
på skärmen utan att rulla på bilden.25

•  Ingångssida: Sidan som tjänar som huvudingång till en viss webbplats.26

•  Översikt: En överskådlig framställning av hur webbplatsen är uppbyggd med dess
olika sektioner och delar.27

•  Sektion: Ett antal webbsidor samlade under en gemensam ingång inom
webbplatsen och som ämnesmässigt hålls samman. Sektionen kan vidare vara
uppdelad i ett antal mindre delar.

•  ramar: En indelning av en webbsida i flera olika rutor, där varje ruta innehåller ett
separat dokument.28

,���
�"�����#��$���

Det rör sig om projekt som har ambitionen att kunna användas i en vetenskaplig
kontext, d v s i forskning/undervisning. Om det vetenskapliga kravet tas bort så
riskerar uppsatsen att landa i ett konstaterande att elektroniska texter på Internet ofta
brister ur både käll- och textkritiska perspektiv, vilket redan har belagts i ett flertal
undersökningar.29 Vi är alltså inte intresserade av att studera den textuella kvalitén
överlag på webben. Det vi är intresserade av är hur mediets potential kan utnyttjas i
en vetenskaplig kontext. På grund av detta är det vetenskapliga utgåvor som skall
studeras. Eftersom det är litterära verk som står i fokus utgörs det vetenskapliga
sammanhanget av humanistiska och då främst litteraturvetenskapliga och filologiska
discipliner.

På engelska används uttrycket ”scholarly edition” för det vi benämner vetenskaplig
utgåva. Begreppet kan definieras som:

 ”[…]editions that preserve or rescue a work of artistic, social,
intellectual, or historical importance as an artifact. […] Seeing literary

                                                          
24 Svenska Datatermgruppen (2002). URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/ [020512]
25 När man rullar sig upp/ner eller följer en länk som pekar mot en annan passage inom samma fil
befinner man sig på samma sida rent tekniskt, men för användaren upplevs det inte alltid så.
26 Svenska Datatermsgruppen (2002). URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/ [020512]
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Se exempelvis Peruell (2000) och Svedjedal (1997).
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works of art as artifacts justifies bookcollecting, bibliography,
historical criticism, and textual criticism.” 30

Vetenskapliga utgåvor av litterära verk kan alltså ses som ett verktyg att använda i
studiet och forskningen av texter. De kan också betraktas som slutprodukten av ett
vetenskapligt arbete. Begreppet vetenskaplig utgåva ses här som ett samlingsbegrepp
för olika typer av utgåvor. Någon närmare avgränsning av vilken typ av vetenskaplig
utgåva som skall studeras i vår undersökning görs dock inte. Det kan därför röra sig
om exempelvis textkritiska utgåvor och faksimilutgåvor.31

)"�
������	��#��$���

Föremålen för de vetenskapliga utgåvorna som här skall studeras är skönlitterära
verk. Ordet litteratur kommer från latinets ”littera”, bokstav, och avser allt som är
sammansatt av bokstäver. Med skönlitteratur avses det som är skrivet i konstnärligt
syfte.32 Det kan vara verk inom olika genrer: roman/novell, lyrik och poesi på fri vers
samt dramatik. Det är oftast klassiker33 som är aktuella för vetenskapliga utgåvor
eftersom dessa har en längre livshistoria och har givits ut i flera olika versioner:
materialet är komplext och i behov av exempelvis förklarande kommentarer.34 Även
copyrightlagstiftningen gör att det ofta rör sig om klassiker.

���������
�==��:��

Vår undersökning är en kvalitativ studie med kvantifierande inslag. Det innebär att
utgåvorna karakteriseras och beskrivs utifrån de mediespecifika egenskaperna snarare
än genom en utförlig statistisk sambandsanalys. Vi utgår alltså från teorier om
mediespecifika och mervärdesgenererande egenskaper, vilka operationaliseras till ett
antal mer inringade och iakttagbara variabler (se kap 3.). Det kvantitativa består i att
vi gör en kategorisering av utgåvorna med utgångspunkt från variablerna, vilket även
presenteras i tabeller och diagram. Detta syftar till att skapa en bild av hur utgåvorna
förhåller sig till de undersökta egenskaperna och möjliggör för oss att studera
skillnader/likheter i källmaterialet.

Skapandet av kategorierna för utgåvorna har skett både på ett deduktivt och induktivt
vis. Detta innebär att utgåvorna har studerats och analyserats utifrån teorier om
mervärdet i respektive egenskap/variabel, men när det gäller skapandet av kategorier
har det i första hand skett utifrån de tendenser som vi har sett i källmaterialet.
Kategorierna har alltså trätt fram genom att de olika utgåvorna studerats ingående och

                                                          
30 Shillingsburg (1996a). s. 3.
31 Textkritik innebär studiet av texter och deras historia i syfte att hantera relationer och textuella
variationer mellan olika versioner av ett verk. För en mer utförlig beskrivning, se Williams & Abbot
(1999), s. 11ff.
32 Bergsten, Staffan (1990). (������#���������
����#
�*������, s. 7.
33Med klassiker avses vanligtvis verk som ingår i litteraturhistoriens kanon.
34 Hockey, Susan (1997). ”Electronic Texts: The Promise and the Reality ”��C()�%�B��������. vol. 4.
nr 4.�Avsnittet ”Characteristics of Humanities Texts”. URL: http://www.acls.org/n44hock.htm
[020512]
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jämförts med varandra. Själva variabeln som kategorierna syftar till att belysa är dock
teoretiskt sett förankrad.

Det konkreta tillvägagångssättet i undersökningen av utgåvorna består i att vi har
bläddrat oss fram igenom utgåvornas olika sektioner, testat de olika funktionerna som
erbjuds och utifrån detta gjort våra iakttagelser. Detta innebär inte att vi har följt alla
länkar inom alla utgåvor, vilket skulle vara ett evighetsgöra. I en av utgåvorna
deklareras exempelvis att den rymmer 32 000 länkar.35 Vi har istället strävat efter att
få fram en övergripande bild av respektive utgåva, för att sedan göra djupdykningar i
de delar av utgåvorna som specifikt rör de aspekter av egenskaperna hypertextualitet,
interaktivitet och hypermedialitet som här studeras.

Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara alltför subjektiv. Vi menar dock att ett
visst mått av subjektivitet är ofrånkomligt oavsett metodval. Det viktiga är istället att
vara medveten om sin subjektivitet, redogöra för sin egen förförståelse och teoretiska
utgångspunkter samt att ha ett kritiskt förhållningssätt.

������ 
;5���	
�5
5�4�

I urvalsprocessen av elektroniska vetenskapliga utgåvor har vi för att bedöma
����
�"��������
 valt att titta på följande punkter :

•  Upphov/ansvar: Det bör tydligt framgå vem som står bakom utgåvan och
överförandet av verket till elektronisk form. Är utgåvan exempelvis knuten till en
vetenskaplig institution?

•  Vetenskaplig ambition: Antingen uttalad i arkivets egnen syftesbeskrivning eller
genom en tydlig användning av vetenskapliga kommentarer. Textkritiska element
ses som indikatorer på vetenskaplighet. Vidare bör grundtexten anges, samt
eventuella ändringar som gjorts i texten.

Till detta kommer ytterligare avgränsningar i urvalet som sker av naturliga skäl: det
rör sig om utgåvor på ett språk vi kan förstå (engelskspråkiga, skandinaviska, tyska
och franska). Verkens språk kan emellertid vara på andra språk än dessa. Utgåvorna
måste vidare vara fritt tillgängliga, d v s de ska inte vara kostnads- eller
lösenordsbelagda. I urvalet av utgåvor har vi även tagit hänsyn till dess grad av
stabilitet. En stor del av dessa utgåvor är tänkta att vara pågående projekt och att
utökas efterhand med fler texter och olika versioner, d v s de är tänkta att vara
dynamiska och föränderliga. Andra är tydligt avslutade projekt. Vi har valt bort
utgåvor som har deklarerats vara under uppbyggnad och där dess struktur och
utformning troligen inom kort kommer att förändras. Vi har vidare undersökt
utgåvorna under en avgränsad tidsperiod. Detta innebär att vi endast kan dra

                                                          
35 C�E�(����F�����'�)�����,��". URL: http://sprakdata.gu.se/ld/vittsam/signatur.html [020508]
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slutsatser om utgåvornas utformning vid en specifik tidpunkt, närmare bestämt
mellan februari och maj 2002.

En följd av ovanstående avgränsningar innebär att vi endast kan dra slutsatser kring
den grupp av elektroniska utgåvor som vi studerar.  Vi kan således inte dra några
generella slutsatser för alla elektroniska vetenskapliga utgåvor på webben. Våra
resultat bör snarare ses som indikatorer, vars validitet empiriska studier med mer
omfattande källmaterial får ta ställning till.

I strikt vetenskaplig mening har vi inte möjligheten att göra ett sannolikhetsurval där
varje enhet ska ha lika stor möjlighet att komma med i urvalet – eftersom vi saknar en
urvalsram. Det finns ingen komplett aktuell förteckning över alla elektroniska
vetenskapliga utgåvor att utgå ifrån. Urvalsprocessen kan istället beskrivas som att
den har skett utifrån en snöbollseffekt där urvalet bestämts genom en process där ett
arkiv, en involverad person eller länklista har hänvisat vidare till nästa projekt.
Utgåvorna har samlats ihop genom länksamlingar, sökmotorer och ur den litteratur
som behandlar ämnesområdet. De ämneskataloger som vi funnit flertalet av de
utgåvor som ingår i vår undersökning är 9�
��#� och D��*�*��������
�#
�
A
��
�32��
*
"�
�GD*�AH, som är två europeiska ämnesportaler.36 Andra
ingångar till utgåvorna har vi funnit inom olika e-textprojekt med amerikansk
universitetsanknytning. Här kan 5
����#����������
����:���
����0��
�����/#�
�����
(IATH), C�
��������;������
���:�&���
�����/#�
����� (CETH) och ;������
���:�&�
C�
��� nämnas.37 Vi har även använt oss av sökmotorer som Google och gjort
sökningar på fraser som ”electronic scholarly edition” och ”hypertext edition”.

����&��:��65��
�5���

Genom de olika ämneskatalogerna och e-textprojekten fann vi inledningsvis upp emot
ett sextiotal utgåvor som vi vid första anblicken trodde kunde vara relevanta för vår
undersökning. När vi närmare granskade dem med hänsyn till våra urvalskriterier och
ovan framförda avgränsningar föll ett trettiotal utgåvor bort. De visade sig antingen
brista ur vetenskaplig synpunkt eller vara under uppbyggnad. En del av utgåvorna
visade sig även bestå av små smakprov av utgåvor som publicerats i sin helhet på
CD-rom.

Efter att både tagit hänsyn till våra urvalskriterier gällande vetenskaplighet samt våra
avgränsningar fann vi slutligen 31 elektroniska vetenskapliga utgåvor. Dessa utgör
vårt empiriska material och listas i käll- och litteraturförteckningen. De har alla en
tydlig vetenskaplig ambition och är fokuserade kring ett verk eller en författare. De
har vidare bedömts vara stabila i den mening att de antingen är tydligt avslutade

                                                          
36 9�
��#��(2002). URL: http://renardus.org [020605], D��*�*���������
�#
��A
��
�32��
*
"�

ID*�AJ�(2002)��URL: http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/fabio.html [020605]
37 ;������
���:�&��C�
����1��
�������0����,����
��(�*��0�(2002). URL: http://etext.lib.virginia.edu
[020605], 5
����#����������
����:���
����0��
�����/#�
������''�9�������(cop. 2000). URL:
http://www.iath.virginia.edu/researchProjects.html [020605], C;:/'���������0�����������
�����&�
��
�����(2000). URL: http://harvest.rutgers.edu/ceth/etext_directory/ [020605]
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projekt eller har sin struktur/utformning fastställd. I några av dessa utgåvor deklareras
vissa sektioner vara under uppbyggnad.  Detta har vi tagit hänsyn till i den empiriska
undersökningen och i de slutsatser som vi drar.

Upphovsmässigt finns en stor spridning bland de 31 utgåvorna. De är knutna till flera
olika universitet och organisationer i främst USA, men också till olika europeiska
universitet. Bland de 31 utgåvorna finns ett antal utgåvor som är knutna till samma
universitet eller organisation.38 Alla dessa har tagits med i undersökningen eftersom
det är olika personer som står bakom utgivningen och utgåvorna är trots
gemensamma anknytningar varierande i utformningen. Vi har således inte gjort något
ytterligare urval med utgångspunkt från de utgåvor som fallit inom i våra
urvalsramar. Detta innebär att det är den för oss kända totala populationen som
undersökts. Det är emellertid troligt att vi inte funnit alla utgåvor som eventuellt
skulle kunna passa in i vårt urval. Som nämns ovan innebär detta att
generaliserbarheten blir lidande. Vi tror dock att vi funnit flertalet av de genom
webben fritt tillgängliga elektroniska vetenskapliga utgåvorna och menar därför att vi
genom vårt empiriska material kan skapa en bild av och spegla faktiska förhållanden
för den i första hand anglosaxiska världen.

��&���4��5
���3
�����

Vid sidan av den mer teoretiska litteraturen kring hypertextualitet och de elektroniska
vetenskapliga utgåvornas potential (se kap 2.) finns endast ett fåtal empiriska
undersökningar som anknyter till hur det ser ut i praktiken. Dessa studier fokuserar
vanligtvis på ett eller ett fåtal projekt och utgår då ifrån ett ”inifrånperspektiv” – d v s
det är texter skrivna av upphovskvinnorna/männen bakom projekten. Ett sådant
exempel finner vi i :���(�����0�?�* av Johan Svedjedal. Här beskrivs upptakten till
och tankarna bakom den elektroniska vetenskapliga utgåvan av C.J.L. Almqvists
Samlade Verk.39 Ett annat exempel är Jerome McGanns, professor vid University of
Virginia, artiklar om sitt egna projekt :���9��������������� och det fortlöpande arbetet
med det.40 Till ett flertal av de existerande elektroniska vetenskapliga utgåvorna finns
således artiklar skrivna om arbetet och tillvägagångssättet av de som står bakom
projekten. Dessa är av intresse för denna undersökning i och med att de bidrar till en
förståelse av de olika projektens syften. I fokus för denna studie står emellertid hur
det ser ut i praktiken, om tankar och teorier verkligen realiseras.

Vid sidan av dessa finns även mindre recensioner i exempelvis tidskriften :;<:�'��

5
�����������
�0��

#�����:�&�#��)���������, som STS (Society for Textual
Scholarship) står bakom.41 Dessa recensioner är relativt kortfattade och några
systematiska jämförelser mellan olika utgåvor görs inte.

Någon utförlig inventering och jämförelse av elektroniskt publicerade vetenskapliga
utgåvor tycks inte existera. Däremot finns det undersökningar som velat nå en
                                                          
38 Detta gäller främst utgåvor inom ramen för IATH och Romantic Cirlce.
39 Svedjedal, Johan (2000). :���(�����0�?�*'�(�����#���
��7#*�����
���
������������2�����
7���#����
'���)�#�0��
�����)�������0����(�����#��. Kap. 5.
40 McGann, Jerome (1996a), ”The Rossetti Archive and Image-Based Electronic Editing”. :��
(�����0:�&���
�����2���������, s. 145-183.
41 Tidskriftens recensionsavdelning, ):)�1�:;<:�1�9����B�� finns i elektronisk form:
URL: http://www.textual.org/text/reviews.htm [020512]
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översikt av litterära texter som har publicerats på webben. Dessa visar att de
optimistiska teorierna om vad som är möjligt att genomföra sällan förverkligas i
praktiken. Erik Peurell har i olika fallstudier av e-textprojekt (bl a verk av Lagerlöf,
Boye, Stiernhielm och Stagnelius) visat att de svenska e-textprojekt som finns idag är
undermåliga ur textkritiska perspektiv. Peurells studier visar även att det endast finns
ansatser till webbplatser om svenskspråkiga författare med framträdande
multimediala inslag.42 Peurells studier ingår i projektet 5:��%��������
������(�����0
)0���� med centrum i avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Bland den pågående forskning som bedrivs kan Mats Dahlströms, doktorand vid
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås,
forskning om digitala, textkritiska hypertextutgåvor av flerversionella verk nämnas.43

Inom samma ämnesområde rör sig  Edward Vanhoutte, vid�C�
��������:�&�#�
C���������
��2��#��
��)�#����, Antwerpens universitet, med sin pågående
forskning om användningen av uppmärkningsspråk i skapandet av elektroniska
vetenskapliga utgåvor.44

��'����=3����3�

I uppsatsens första kapitel har problembakgrund, syfte och frågeställningar, metod
samt tidigare forskning presenterats.

Följande del av uppsatsen, kapitel 2, utgörs av våra teoretiska utgångspunkter. Vi
börjar med att resonera kring vilka mediespecifika egenskaper som webben besitter.
Därefter kommer vi in på litteratur som specifikt utgår från elektroniska
vetenskapliga utgåvor på webben. Här klargörs vilket mervärde som de elektroniska
utgåvorna kan anses generera om de mediespecifika egenskaperna utnyttjas. Två
olika typer av texter urskiljts: dels de mer explorativa som är mer debatterande till sin
karaktär, dels mer normativa som drar upp riktlinjer för utformningen av utgåvorna.
Därefter förs en kritisk diskussion kring den teoretiska litteraturen, vilken syftar till
att nyansera bilden av webbens egenskaper och mervärde.

Utifrån denna genomgång lyfts de tre egenskaper som står i fokus för vår
undersökning ut: hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet. Dessa
operationaliseras i kapitel 3 och utformas till tydliga verktyg att applicera på
källmaterialet.

Kapitel 4 utgörs av den empiriska undersökningen. I denna görs en tematisk
uppdelning med utgångspunkt från egenskaperna hypertextualitet, interaktivitet och
hypermedialitet. Här studeras de 31 utgåvorna utifrån förekomst och utformning av

                                                          
42 Peurell, Erik (2000)� s. 37.
43 Dahlström, Mats (1999). ”Vad gör en hyperedition, i själva Verket? Avhandlingsideér”.  )��
�"
@�*�����"�����"
�
�. 1999:1. s. 71-95.
44Vanhouttes forskning finns beskriven på ;�����,
��#���� URL:
http://www.uia.ac.be/webger/ger/people/vanhoutte/default.htm [020512]
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egenskaperna i linje med de frågor som operationaliseringen leder fram till. Våra två
första frågeställningar besvaras således här.

Efter den mer beskrivande och kartläggande genomgången följer diskussion och
analys i kapitel 5. Detta syftar till att besvara vår sista frågeställning. Här ställs
resultaten av den empiriska undersökningen mot den bild som tecknats upp i både de
debatterande och normativa resonemangen om hur en elektronisk vetenskaplig utgåva
bör utformas. Perspektivet vidgas genom att även sätta resultaten i relation till
utgåvornas egna syftesbeskrivningar. I uppsatsens sista kapitel sammanfattas
undersökningen.
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Uttrycket ”mediespecifika, mervärdesgenererande egenskaper” bygger på ett antal
teoretiskt förankrade antaganden. Först och främst finns här tanken att det medium
som bär ett budskap påverkar �� som kan sägas och �#� det kan sägas. Mest känd
för denna tankegång är kanske mediegurun Marshall McLuhan med devisen ”the
medium is the message”. Att mediet är budskapet innebär, enligt McLuhan, att det
medium som används för att förmedla ett budskap är viktigare än själva budskapet.
Detta eftersom mediet inte bara bär budskapet utan också påverkar både budskapet
och sändaren/mottagaren.45 Att endast se mediet som bestämmande faktor kan
emellertid leda till teknologisk determinism, d v s att se den teknologiska
utvecklingen som bestämmande för den sociala utvecklingen, vilket McLuhan har
kritiserats för. För att undvika detta är det viktigt att placera in medieutvecklingen i
en större social kontext, vilket bland annat poängteras i magisteruppsatsen :��
9�������
�����7��
����:�&� av Andy Duffy.46 För vår undersökning innebär detta att
vi i tolkningen och i diskussionen av de empiriska resultaten anlägger ett bredare
perspektiv genom att bland annat beröra utgåvornas egna syften och intentioner. Vi
för även en kritisk diskussion kring både utgåvornas utformning och de optimistiska
mervärdesteoretikerna.

Vid sidan av McLuhan finns en rad olika teoretiker som specifikt diskuterar kring det
medium som här står i fokus – webben. Här återfinns både resonemang kring
mediespecifika egenskaper och vad dessa egenskaper kan möjliggöra. Följande
kapitel syftar till att ge en bakgrund till centrala begrepp, samt att presentera och
resonera kring teorier om webbens egenskaper och dess potential för publicering av
vetenskapliga utgåvor.

Eftersom utvecklingen inom området elektronisk publicering går snabbt innebär det
att litteraturen som skrivs inom detta ämnesområde kan kännas föråldrad efter bara
några år. En stor del av den teoretiska litteratur som vi använder oss av här har några
år på nacken i detta sammanhang. För oss innebär det att vi inte återger hänvisningar
till specifika programvaror, utan fokuserar på kärnan i teorierna och tankegångarna.

����+�4���=�����5������5=�


Webben kan sägas bygga på konceptet hypertext. Termen hypertext myntades under
mitten av 1960-talet och härleds ofta till Theodore Nelsons definition:

                                                          
45 McLuhan, Marshall (2001). �
�����
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�� ���'�:���;&��
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����� 
. Kap. 1.
46 Duffy, Andy (2000). :���9�������
�����7��
����:�&�'������
����� ����D���������������.��K����
�����.4�K�� Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2000:14.



17

”[…]nonsequential writing - text that branches and allows choices to
the reader, best read at an interactive screen. […]a series of text chunks
connected by links which offer the reader  different pathways.”47

Nelson betraktar alltså hypertext som textblock förenade genom länkar, vilket skapar
flera vägar att läsa texten genom. Detta ställer läsaren inför olika val i läsningen. Idén
om hypertext kan dock föras tillbaka ända till 1940 då Vannevar Bush beskrev sin ide
om en maskin kallad ”the memex” som skulle kunna ge direkt tillgång till all världens
vetande. Han skriver:

”A memex is a device in which an individual stores all his books,
records, and communications, and which is mechanized so that it may
be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged
intimate supplement to his memory.”48

Bush förutspådde alltså maskiner för informationsåtervinning som skulle hjälpa
studenter/forskare att lagra, organisera och återvinna den ständigt växande
kunskapsmängden. Återvinningsteknikerna i informationssystemen, menade Bush,
har tydliga begränsningar i den hierarkiska strukturen med dess uppdelning i klasser
och underklasser. Bush menade att dessa system utgår ifrån att människor söker
information på detta vis, men att så inte är fallet i praktiken: ” The human mind does
not work that way. It operates by association”.49

I takt med Internets utveckling och framförallt med det stora genombrott som webben
innebar i början av 1990-talet, har mediet blivit föremål för mycket forskning och
debatt. Åsikterna går inte sällan isär gällande mediets potential, vad det är som är nytt
och vad som är gammal skåpmat och om mediet hotar att utplåna den tryckta boken.
Diskussionerna tar ofta sin utgångspunkt i det ”gamla” mediet – det tryckta – och
utifrån detta utkristalliseras skillnader, likheter, problem och möjligheter. Begreppet
hypertext är här centralt. George P. Landows, professor i engelska och konsthistoria
vid Brown University, bok /0�����&������:�����
�����
������C�
�������0�C������
:����0�
��:���
����0 är en milstolpe i debatten om hur den digitala teknologin och
hypertext förändrar våra upplevelser av läsande och skrivande, samt utmanar vår
uppfattning av textbegreppet, författarattributionen och fysiskt isolerade texter. Den
automatiserade länkningen, menar Landow, bryter upp gränser mellan en text och en
annan, mellan författare och läsare, mellan lärare och student.50

Ett genomgående motiv hos Landow är att anknyta den hypertextbaserade,
elektroniska textualiteten till textteoretiska påståenden inom den poststrukturalistiska
filosofin av bl.a. Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault och Michael
Bachtin. Landow beskriver förhållandet dem emellan: de poststrukturalistiska
litteraturteorierna kan användas för att teoretisera fenomenet hypertext medan
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49 Ibid., Avsnitt 6.
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hypertext i datormiljö kan förverkliga och utgöra ett laboratorium för teorier om
textualitet, narration och relationen mellan författare och läsare.51

Landow vill visa på hur den elektroniska hypertextualiteten bokstavligen
förkroppsligar litterära poststrukturalistiska teorier och begrepp. Landow anknyter
t ex till Derridas idéer om dekonstruktion och fragmentisering  av texter i ”reading
units”, d v s avgränsade läspartier som kan citeras, klippas ut och placeras i alla
tänkbara kontexter. Detta decentrerar texten, d v s centrum för texten är beroende av
var läsaren befinner sig för stunden. Landow menar att detta har förverkligats i
hypertextmiljö. Vid sidan av Derrida kan även Landows resonemang kring Barthes
teorier nämnas. Barthes gör en distinktion mellan ”readerly text”, text åsyftad att läsas
i bestämd ordning,  och ”writerly text”, text som tar form vid läsningen. Detta kan,
enligt Landow, appliceras på skillnaden mellan läsning av tryckta och elektroniska
texter. Hypertexten aktiverar läsaren som blir medskapare i formandet och
upplevelsen av texten, inte enbart en passiv mottagare av en färdigställd text.52 Detta
kan även kopplas till begreppet interaktivitet, vilket Dahlström definierar som
”[…]läsarens möjlighet att påverka produktionen av tecken som de visas på skärmen
eller en utskrift. Med en viss input från läsaren, varierar dokumentets textuella
output.”53 I en hypertextmiljö kan alltså läsaren påverka det textuella uttrycket och
anpassa det efter sina egna behov och intressen.

Landow tar vidare upp att den vetenskapliga artikeln i tryckt form kan ses som
hypertextuell genom användningen av notsystem och kommentarer. Detta ger en
multisekventiell text för läsaren att göra val igenom. Landow väljer dock att låta
hypertextbegreppet endast avse elektroniska länkar. Automatiserad länkning
förbinder textstycken med externt material, t ex kommentarer av andra författare på
texten, paralleller eller kontrasterande material. Referenser i tryckt material pekar
utanför den fysiska omgivning de står i medan automatiserade länkar tar en direkt till
material som noten hänvisar till. Samband och sammanhang mellan texter kan
uttryckas och ges direkt åtkomst till genom hyperlänkningen. Man får en text i hela
dess kontext.54

Landows syn på hypertext kan sammanfattas och definieras på följande sätt:

”[…]the term hypertext, which includes hypermedia, signifies text
composed of lexias (blocks of words, images, or sound) linked
electronically by multiple paths, chains, or trails in an open-ended web.
Hypertext, in other words, is an information technology in which a new
element – the link  - plays a major part. All the chief practical, cultural,
and educational characteristcs of this medium derive from the fact that
linking creates new kinds of connectivity and reader choice. Hypertext

                                                          
51 Ibid., s. 2.
52 Ibid., kap. 1-2.
53 Dahlström, Mats (2000). ”Trycket från trycket: fixerade, mindre editioner eller mindre fixerade
arkiv?”. @�"�����"!���'������������������*�"*���������������*�������"��#��������. Jörgensen, Jon
Gunnar et al (eds.). s. 65.
54 Landow (1997). s. 3f.
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is therefore proberly described as multisequential or multilinear rather
than nonlinear writing.”55

Som framgår ur citatet lägger Landow även in begreppet hypermedia i sin definition
av hypertext. På liknade sätt resonerar också David Jay Bolter, professor vid Georgia
Technology School of Literature, Communication, and Culture. Hypertext, menar
Bolter, kan inkludera hypermedia, vilket innebär att bilder (både fasta och rörliga)
och ljud kan integreras på ett sätt som den tryckta texten inte klarar av. Genom
hyperlänkar sammanbinds alltså olika medietyper med text. Mediet kan således
betraktas som hypermedialt.56

I likhet med Landow jämför Bolter länkarna på en webbplats med fotnoter på en
tryckt sida. En stor skillnad är dock, enligt Bolter, att när länkarna är elektroniska kan
de också vara oändliga. En länk för läsaren vidare till en ny sida som i sin tur är
länkad till andra sidor. En annan skillnad som lyfts fram är att sidan som länkas till
inte nödvändigtvis måste vara underordnad den länkande. Alla texter som länkas till i
nätverket kan vara lika viktiga. Relationerna mellan texter eller delar inom texter blir
således mindre hierarkiska och mer associativa till sin natur.57 Bolter skriver dock
inte uttalat att hypertext endast  kan existera i elektronisk form, vilket Landow gör.
Landows syn på hypertext som elektronisk länkning har därför ifrågasatts. Forskare
som Svedjedal och John Lavagnino, verksam inom ”humanities computing” vid
King’s College London, menar att det råder en viss förvirring rörande begreppets
innebörd. Lavagnino anser att det finns flera olika hypertextsystem men att de har en
gemensam nämnare – länkar. Även tryckt text kan således ses som hypertext när det
använder sig av fotnoter som hänvisar vidare till annat material. Hypertext genom en
dator skiljer sig dock, eftersom när man följer länkar sker en automatisk
direktlänkning till det refererade materialet.58 Svedjedal resonerar i samma riktning
och menar att vissa teoretiker enbart kopplar ihop begreppet med Internet, medan
andra har en vidare syn och ser hypertext snarare som en strukturell form som kan
finns i alla medier, men som bäst kan förverkligas när en text är elektronisk och
tillgänglig i ett datornätverk. Svedjedal ansluter sig till det senare synsättet.59

Hypertext kan alltså rent principiellt ses som ett sätt att strukturera texten och kan
därför finnas i alla medier, men förverkligas bäst i elektroniskt form och genom ett
nätverk. I denna undersökning betraktas emellertid hypertext som en mediespecifik
egenskap för webben. De framförda teoretiska resonemangen enligt ovan visar att det
finns en stor skillnad mellan hypertext i tryckt och elektronisk, nätbaserad form.
Hypertext i elektronisk, nätbaserad form innebär potentiellt något mer och
annorlunda – länkarna möjliggör direkt åtkomst till det de pekar mot. Hypertext på
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webben och hypertext i tryckt form skiljer sig alltså åt i avseende vad det möjliggör.
På så vis är hypertext mediebundet. Hypertext kan således ses som både ett
mediebundet fenomen som förutsätter elektronisk form och som ett strukturellt
fenomen, d v s ett egenskap hos textens organisation. I denna undersökning har vi
valt att ta fasta på hypertext som mediebundet fenomen och ansluter oss därför till
Landows synsätt på hypertext i betydelsen maskinellt understödda länkar.

I /0�����&�'�����
�&����
�����
�ger Alex Soojung-Kim Pang, verksam inom
ämnesområdet digital kultur och informationsteknologi vid 5
����#�����������D#�#��,
en övergripande bild av hur hypertextteoretiker ofta ser på tryckt text i förhållande till
elektronisk. Den tryckta texten karakteriseras som stabil, statisk och linjär. Det finns
en väg för läsaren att följa. Läsningen anses vidare, enligt Pang, vara en passiv och
privat aktivitet där läsarna är isolerade från varandra. De tryckta verken anses även
vara isolerade ifrån varandra rent fysiskt sett. Pang menar vidare att den elektroniska
texten, till skillnad från den tryckta fixerade texten, anses vara instabil eftersom den
hela tiden kan omredigeras, uppdateras eller helt skrivas om. Med hyperlänkar kan
texten även kopplas samman med andra texter, ljud och bilder. Läsaren kan finna sin
ingång till den elektroniska texten på flera olika sätt – genom en sökmaskin,
länksamling eller innehållsförteckning. Pang menar vidare att det inte är troligt att
läsaren läser från början rakt till slutet. Genom de flera olika ingångarna som skapats
till hypertexten finns inte en tydlig början och slut. Läsaren navigerar istället genom
hypertexten utifrån sitt eget intresse, inte författarens. Stigen av länkar som uppstår
genom läsarens val blir således i en förlängning viktigare än originaltexten. Genom
att läsaren kan röra sig mer fritt och även skapa och publicera respons på texten, samt
länka till den blir hypertexten aldrig färdig - den är ständigt föränderlig och växande.
Hypertext, anser Pang, ”thus radically challenges traditional print-based notions of
authorship, textual integrity, and reading”.��

Så här långt har vi visat på likheter/skillnader i synen på tryckt och elektronisk text
och resonerat kring begreppen hypertext, interaktivitet och hypermedialitet. Den
tryckta texten framstår som linjär, statisk, stabil, fixerad och hierarkisk medan den
elektroniska beskrivs som öppen, flexibel, associativ, hypermedial och föränderlig
genom att den bygger på ett hypertextsystem – webben. Hypertext har definierats
som maskinellt understödda länkar i ett nätverk, interaktivitet betraktas som
användarens möjligheter att påverka det textuella uttrycket medan hypermedialitet ses
som inkluderingen av olika medietyper genom länkningen. Så här långt har
resonemanget emellertid inte förts direkt med utgångspunkt från vetenskapliga
utgåvor.

��������
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Det första projektet med elektronisk text inom humaniora började 1949 då Roberto
Busa skapade sitt 5
��&�:��������#� – ett konkordansverktyg över orden i Thomas av
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Aquinos verk.61 Under 60- och 70-talen fortsatte användningen av datorer inom
humaniora med fokus på att analysera text genom kollationeringsprogram.62 Under
tidigt 80-tal började det bli vanligt att använda sig av datorer vid sammanställningen
av utgåvor, men slutprodukten var fortfarande tänkt att vara tryckt. Med den ökade
datoranvändningen och webbens genombrott under tidigt 90-tal kom det elektroniska
mediet att användas allt mer inom humaniora för att framställa och publicera
vetenskapliga utgåvor.63

�������+	>�������
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Tanken att använda sig av webben för att publicera en vetenskaplig utgåva kan
beskrivas på följande sätt:

In general, the Web offers creators of editions of literary or other works
the ability to represent a vast, interconnected web of scholarly
resources in a variety of different ways.  The user might view the
resources simply, as in an edition of a work without the introduction of
a critical apparatus.  A more complex approach is also possible, with
the user following the critical  apparatus at every turn.  And finally, a
rich and scholarly approach is possible, allowing the user to view
manuscript (or printing) evidence or to examine the editor’s assessment
of the evidence by comparing high-quality scans of original pages to
the marked-up transcriptions.  With proper markup, an edition can be
viewed in as many ways as the reader desires.  It can be a variorum, a
study edition, a critical edition, or historical evidence.  The form the
edition takes is defined by the user’s needs or preferences.64

I citatet av John Price-Wilkin, verksam inom 2������(�*��0�7���#����
�)�������vid
Michigans universitet, beskrivs alltså en utgåva som är utformad på ett flexibelt sätt
och kan anta olika skepnader vilket gör att den kan användas av användare med olika
behov och syften – den är interaktiv. Utgåvan har vidare integrerat olika typer av
material och medier och sammankopplat dessa. R. G. Siemens, litteraturvetare med
inriktning på textualitet, tryckkultur och ”humanities computing” vid Malaspina
University-College i Kanada, menar att denna typ av webbaserad utgåva kan
benämnas som en hypertextuell utgåva:

”[…]the hypertextual edition, is most often embraced for its
employment of  hypertext to emphasise relationships of textual and
extra-textual natures, facilitating the reader’s interaction with the text

                                                          
61 Ett konkordansverktyg består av ett index av orden i en text, där ordens lingvistiska kontext
synliggörs vid varje förekomst av orden. Se Williams & Abbot (1999)��s. 141.
62 Kollationeringsverktyg är program som gör en jämförelse av texter på automatisk väg för att få fram
variationer dem emellan.
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���. s. 1f.
64 Price-Wilkin, John (1994). “Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic Documents:
Implications for Libraries”.  Avsnitt 4.1. URL: http://info.lib.uh.edu/pr/v5/n3/pricewil.5n3 [020512]
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and materials related to it with an ease unknown even in the best of
scholarly editions in print[…]”65

Liknade resonemang om den elektroniska vetenskapliga utgåvans potential finns hos
McGann och Lavagnino som i ett flertal artiklar diskuterar kring detta. I
resonemangen vävs antaganden om mediespecifika egenskaper samman med det
mervärde som den elektroniska vetenskapliga utgåvan anses ha i förhållande till den
tryckta. I 9��
����&#���0 menar McGann att vi står inför en vetenskaplig
revolution, vilken skulle bestå av samlandet och tillgängliggörandet av alla
biblioteks, museums och arkivs resurser online, så att tillgång skapas för människor
oavsett geografiska avstånd. Vidare, genom att utforma vetenskapliga utgåvor för
elektronisk distribution kan nya metoder för kritik och tolkning möjliggöras. McGann
menar att kunskap kan ses som en pågående process snarare än ett uppnått tillstånd,
samt att detta kan komma till uttryck i den elektroniska utgåvan eftersom den är mer
öppen och anpassningsbar än den pappersbaserade. Det vetenskapliga arbetets
kumulativa och växande karaktär kan därför bättre gestaltas i elektroniska utgåvor än
i de fixerade och statiska pappersbaserade utgåvorna. De elektroniska vetenskapliga
utgåvorna möjliggör vidare att mängden av tillgänglig information kan utökas och att
de tillåter större flexibilitet i sättet som informationen kan struktureras. Hierarkier
kan således bestämmas, men behöver inte vara bestämmande, vilket innebär att
strukturen inom en utgåva inte måste vara på förhand given.66

I ”The Rationale of Hypertext”�resonerar McGann vidare omkring de elektroniska
vetenskapliga utgåvornas potential, och här mer uttalat i förhållande till de tryckta.
Den vetenskapliga utgåvan, menar han, är det mest grundläggande verktyget inom
studiet av litterära texter. Den pappersbaserade utgåvan har dock tydliga
begränsningar. När nytt material upptäcks och nya infallsvinklar blir aktuella måste
helt nya utgåvor publiceras. Möjligheterna att integrera eventuella tonsättningar,
bilder och originaltexten i utgåvan är också begränsade. Om allt detta ska rymmas i
den tryckta utgåvan växer den snabbt till att utgöra flera olika band: en
faksimilutgåva, en textkritisk utgåva, alla olika versioner av verket i olika utgåvor,
kommentarer, kontextuellt material m.m. Komplexiteten i litterära verk blir därför
svårhanterlig i pappersbaserade utgåvor, hävdar McGann.67

I likhet med McGann menar Lavagnino att den pappersbaserade utgåvan har klara
begränsningar i sin hantering av variation. En pappersbaserad utgåva har problem
med att kunna integrera ett verks alla versioner. Ofta sätts en version i centrum och
andra versioner underordnas genom att textuella variationer endast visas i form av
fot- eller slutnoter. Genom användning av parallelltext kan detta lösas, men en tryckt
                                                          
65 Siemens, R. G. (1998). ”Disparate Structures, Electronic and Otherwise: Conceptions of Textual
Organisation in the Electronic Medium, with Reference to Electronic Editions of Shakespeare and the
Internet”. ;��0� ����
�(�����0�)�#�������� / Special Issue 2. Avsnittet ”The Hypertextual Edition”.
URL: http://www.shu.ac.uk/emls/03-3/siemshak.html [020512]
66 McGann, Jerome J. (1996b). 9��
��:�&�#���0. Avsnitten ” Scholarship in the Age of Networked
Archives” och ” Radiant Scholarship and Criticism”.
URL: http://jefferson.village.virginia.edu/public/jjm2f/radiant.html [020512]
67 McGann, Jerome J (1997). ”The Rationale of Hypertext”��;������
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parallellutgåva visar sällan mer än två av versionerna. Med en elektronisk
vetenskaplig utgåva kan dock detta hanteras, menar Lavagnino, eftersom den hela
tiden är öppnen för infogandet av nytt material. Tanken är att hypertextutgåvan kan
hålla både elektronisk text och bilder av alla versioner av verket.68 Genom att de är
hypertextuella kan vidare allt material vara sammankopplat och strukturerat på ett
flexibelt och decentraliserat sätt, vilket innebär att användaren kan navigera genom
materialet med utgångspunkt från sina specifika syften och intressen. Genom den
hypertextuella navigationen med länkar som visar på relationer inom texten och
mellan texter ges alltså den kritiska läsaren ett mer kraftfullt grepp om vad som
läses.69 Möjligheterna att integrera olika medier är också stora, vilket McGann menar
är viktigt eftersom “[t]exts are language visible, auditional, and intellectual.”.70 Text
kan alltså upplevas genom människans olika sinnen och gestaltas i olika medier,
vilket bör ges uttryck för.
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McGanns visioner kan för det kritiska ögat framstå som orealistiska och
överoptimistiska. Det finns dock uttalade riktlinjer för hur elektroniska vetenskapliga
utgåvor bör utformas, och i dessa ryms liknande tankegångar. Modern Language
Association (MLA) har utarbetat riktlinjer för hur både tryckta och elektroniska
utgåvor bör utformas. Riktlinjerna för de elektroniska, 8#�����
�������;������
��
)������0�;�����
�, publicerades i december 1997. Dessa fokuserar på principer och
vetenskapliga behov/krav och distanserar sig från den rent tekniska diskussionen.
Målet med riktlinjerna är ”[…]to enhance the usability and the reliability of scholarly
editions by making full use of the capabilities of the computer”.71

I riktlinjerna fastslås inledningsvis att samma krav på vetenskaplig kvalité gäller för
elektroniska som för tryckta utgåvor, d v s att grundtexten och de förändringar som
gjorts i texten skall anges och att en korrekturläsning genomförs. Vad som ska
inkluderas i en elektronisk utgåva ska dock generellt sett vara mer expansivt än i en
tryckt. Detta eftersom man genom datorn har större möjligheter att manipulera och
organisera stora mängder av data. Exempelvis bör olika medietyper inkluderas i
utgåvan. Det skrivs i riktlinjerna att användbarheten i de elektroniska utgåvorna blir
förbättrad om faksimil av orginalkällan inkluderas, samt:

”Appropriate non-textual materials (e.g., illustrations, recordings of
poetry read by the author or performances of dramatic works) can only
enhance the scholarly value of the edition.”72

Möjligheter att välja mellan olika versioner och presentationsformat bör vidare
införlivas i utgåvan, menar MLA. Parallelläsning anses exempelvis förbättra en
vetenskaplig användning och bör därför möjliggöras. Användningen av hypertext bör
                                                          
68 Lavagnino (1995). Avsnittet ”The Appeal of Hypertext”.
69 Siemens (1998). Avsnittet ”The Hypertextual Edition”.
70 McGann (1997). s. 25.
71 MLA (1997). 8#�����
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�. Avsnittet “Introduction”.
URL: http://sunsite.berkeley.edu/MLA/guidelines.html. [020512]
72 Ibid., Avsnittet I.D.1
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även möjliggöra för användaren att lägga till egna länkar inom utgåvan, t ex i form av
egna noter. Utöver det material som ryms inom utgåvan kan även existerande
elektroniskt material utnyttjas genom att länka till det.73

Nära knuten till MLA står Peter Shillingsburg. Han är mer direkt i sin vision av vad
elektroniska utgåvor kan erbjuda. Till riktlinjerna finns en artikel, skriven av
Shillingsburg, som syftar till att sätta in riktlinjerna i en större kontext. Denna artikel
finns även i en mer utförlig form och utgiven i antologin :���(�����0�:�&���
����
2���������. I likhet med McGann och Lavagnino betonar Shillingsburg de problem
som finns med tryckta vetenskapliga utgåvor, framförallt problemen med att hantera
flera versioner. Shillingsburg menar att visionen om elektroniska vetenskapliga
utgåvor liknar: ”[…]an archive of editions with annotations, context, parallel texts,
reviews, criticism, and bibliographies of reception and criticism”.74 Den elektroniska
utgåvan möjliggör således sådant som den tryckta inte gör.

Shillingsburg menar vidare att det behövs vissa standarder att följa vid skapandet av
en elektronisk vetenskaplig utgåva. Två huvudprinciper urskiljs där den första
handlar om:

 ”[…]the potential of the electronic editions to be something more and
different from printed editions: electronic editions should be designed
for multipurpose, multimedia presentation, effectively breaking down
barriers between the concepts: archives, editions, and course materials
or tutorials […].75

Den andra principen handlar om tillgänglighet och går ut på att de elektroniska
utgåvorna ska vara plattformsoberoende. De två grundläggande principerna utvecklas
vidare till ett antal mer inringade och konkreta principer att följa. Relevant för vår
undersökning är framförallt de som utgår från Shillingsburgs första grundläggande
princip och som handlar om hur utgåvan ska utformas. Detta presenteras av
Shillingsburg i form av följande sex punkter:76

•  Den elektroniska utgåvan bör vara multimedial, d v s integrera text, bild, ljud
och färg.

•  Interaktion med materialet bör möjliggöras.  Användaren måste ha möjlighet att
kunna navigera genom materialet utifrån egen vilja.

•  Man bör som användare kunna lämna kommentarer inom utgåvan. Som
användare bör man även kunna läsa andras kommentarer.

•  Användaren måste ges möjlighet att markera text och kunna citera text.

                                                          
73 Ibid., Avsnittet IV
74 Shillingsburg (1996b). s. 24.
75 Ibid., s. 25.
76 Ibid., s. 33f.
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•  Ett nätverk av länkar bör skapas till varianter av texten. Användaren bör kunna
röra sig från ett ställe i texten direkt till motsvarande ställe i en annan version.
De olika versionerna av texten, liksom exempelvis noter, bör vidare vara
tillgängliga genom olika fönster.

•  Länkar bör finnas till intertextuellt och kontextuellt material, d v s till
exempelvis parallelltexter, annotationer, visuellt material, anpassningar av
verket till radio, teater och film.

Shillingsburg skriver avslutningsvis att de elektroniska vetenskapliga utgåvorna
måste vara användarvänliga. Detta innebär, enligt Shillingsburg, att
navigationssystemet för utgåvorna måste erbjuda användaren vägar tillbaka oavsett
var man befinner sig i utgåvan. Navigationssystemet måste även vara utformat så att
användaren hela tiden är medveten var hon/han befinner sig i förhållande till
utgåvan som helhet. Om inte detta möjliggörs är risken för problem stora och
vinsten i form av andra tillgodosedda mervärden skyms.77
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Det finns en del hypertextteoretiker som reserverar sig inför Landows och McGanns
optimism vad gäller det nya mediet och som vill nyansera dess potential till mervärde.
Detta har i första hand att göra med huruvida man uppfattar hypertexten som en
revolutionerande utveckling av skriften eller inte.78 En stor del av de olika
förhållningssätten bygger även på en osäker terminologi med ord som interaktivitet,
linearitet, sekventialitet och förståelsen av begrepp som läsande och skrivande, vilket
här skall belysas.

Espen Aarseth, professor vid institutionen för ”humanistic informatics”, Bergens
universitet, kritiserar i sin avhandling C0*����&�'�7�������������
�;�������(�����#��
dikotomiseringen mellan pappersbaserad och elektronisk text där de båda medierna
framställs utifrån skillnad och motsättning. Aarseth går istället in för att visa att flera
former av datorbaserad textualitet har mer gemensamt med vissa pappersformer än
med varandra. Aarseth myntar  termen ”cybertext”�för att närma sig olika textslag
såsom hypertext, textbaserade ävenstyrsspel och simulatorspel i  nätverk.79 Begreppet
syftar dock inte främst på en texttypologisering utan vill framhålla relationen mellan
verbala tecken, medium och användare såsom tre deltagare i en textmaskin där
samspelet dem emellan skapar texten. Cybertextbegreppet illustrerar hur ”[…] the
reader is invited to ’complete’ a text - and the text’s various  self-manipulating
devices […]”.80

                                                          
77 Ibid.,. s. 35.
78 Wessely, Kari (2001). �
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79 Ordet cybertext är en sammansättning av �0*��netik och ��&�. Aarseth sammanför cybernetiken, som
är vetenskapen om informationsflöden och kontroll av tillgodogörandet av information i organiska och
icke-organiska system, med den latinska innebörden av ordet text (textus = vävnad, sammanhang) för
att karakterisera ett litterärt system av text, läsare och medium som förutsätter en återkoppling.
80 Aarseth, Espen (1997). C0*����&�'�7�������������
�;�������(�����#��. s. 20.
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Aarseth anser inte att ovanstående textslag är uttryck för en ny textualitet. Begreppet
”ergodisk litteratur”�används istället för att karakterisera litterära texter där läsaren
inbjuds att fullborda texten. I dessa texter krävs det att läsaren företar vissa medvetna
val för att skapa texten. Aarseth placerar in denna interaktiva fiktion i en längre
litteraturhistorisk tradition av öppna  pappersburna texter där läsaren genom sina val
skapar mening av innehållet, istället för att peka på ett brott mot tidigare berättarsätt.
I termen inkluderas således digital litteratur och dess genrer såsom hyperverk,
datorgenererade dikter/prosa och kollektivt uppbyggda texter samtidigt med tryckta
dikter som exempelvis Guillaume Apollinaire’s kalligram. På detta vis kan den ofta
åberopade klyftan mellan papperstexter och elektroniska texter överbryggas.81

Även Bolter & Grusin vill nyansera skillnanderna mellan olika medier. Med
begreppet ”remediation”�vill de�fånga in hur det äldre mediets drag och strukturer
lever kvar i det nya mediet och hur dessa element samtidigt anpassas till den nya
teknologin. Bolter & Grusin skriver: ”The true novelty would be a new medium that
did not refer for its meaning to other media at all. For our culture, such mediation
without remediation seems to be impossible.”82 Det nya mediet lånar och
omorganiserar det  äldre mediets egenskaper, imiterar det men gör också direkta
anspråk på att vara bättre än det gamla.83

Pang kritiserar på liknande sätt dikotomiseringen mellan tryckt och elektronisk text.
Han föredrar att beskriva textframställningens teknologiska utveckling som en
evolution i ett kulturellt sammanhang, snarare än en revolution. Pang menar att det
handlar om successivt förändrade medier snarare än en radikalt förändrad textualitet.
Han anser, i likhet med Aarseth, att den stora förändringen ligger i en
textframställning/läsning som förutsätter utbyte mellan människa och maskin.84

Vid sidan av diskussionen om det revolutionerade med elektronisk text, kan även
tanken att distinktionen mellan läsande och skrivande bryts ner i elektronisk text
diskuteras. Framför allt handlar det om hur man tolkar den interaktivitet som
föreligger i en hypertextuell miljö. Landow förknippar den hypertextuellt
strukturerade texten i nätverksmiljö med en revolutionerad läsarrroll. Övergången
från den tryckta textens linjära struktur till hypertextens multisekventiella struktur,
samt möjligheten för läsaren att kommentera och reagera direkt och få detta
publicerat, innebär att läsaren kan inta författarens roll. Pang anser dock att Landow
resonerar kring en möjlighet för läsaren att manipulera befintliga hypertextdokument
som inte existerar. Även om potentialen finns i mediet är detta inte realiserat idag:

”Until these capabilities are popularly (or even universally )available,
readers cannot be transformed into writers, and authorial power cannot
be diffused; the social system of traditional print culture can survive,
more or less intact, in online publishing.”85

Mångtydiga termer som multilinearitet och flersekventialitet innebär vidare att det
ofta sker en förväxling mellan att avse textens organisation och läsningens linje. Man

                                                          
81 Ibid., kap. 1.
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83Bolter (2001). s. 23f.
84 Pang  (1998). Avsnittet ”Strengths and Flaws of Hypertext Theory”.
85 Ibid., Avsnittet ”Strengths and Flaws of Hypertext Theory: Foundational Issues”.
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bör därför skilja på den tänkta läsningen i utgåvans valda struktur, d v s de linjer som
texten erbjuder, och den faktiska läsning som sker av användaren, d v s de linjer som
läsaren väljer att följa.86 Ett tryckt verk kan således teoretiskt sett läsas i den ordning
som behagar läsaren, även om det tänkta upplägget är strukturerat linjärt från pärm till
pärm. I tryckt form har man möjlighet att slå upp vilken sida som helst medan det i
elektronisk form kan förhindras om endast ett fåtal länkar skapar ingång till texten.
Detta bör tas i beaktande när strukturen för navigationssystemet utarbetas, annars
finns det en risk att valfriheten blir mindre vid läsandet av en elektronisk text än av en
tryckt. Författaren/utgivaren har på så vis fortfarande makt över den tänkta ordningen
för läsningen.

Genom den elektroniska hypertextualiteten anses man vara befriad från bokens
fysiska begränsningar– det är fullt möjligt att i den elektroniska utgåvan inkludera
varje version av verket. Susan Hockey menar dock att detta är ett mervärde att vara
försiktig med eftersom frestelsen att försöka införliva så mycket källmaterial som
möjligt  kan ske på bekostnad av ett hanterligt navigationssystem. Att presentera flera
versioner parallellt och låta användaren bestämma brukar beskrivas som
”empowerment of the reader” men leder snarare tillökad förvirring om inte läsaren får
information om till vilken nytta detta gjorts. När det saknas ett tydligt deklarerat
ramverk i utgåvan genom en översikt är läsaren vilse från början.87

                                                          
86 Wessely (2001). s. 14.
87 Hockey (2000). s. 132f.



28

���=�
5��3�5����
����5;������5=�
�5

Utifrån det resonemang som förts bland nämnda hypertextteoretiker samt i de
debatterande och de mer normativa artiklarna om elektroniska vetenskapliga utgåvor
har tre centrala begrepp lyfts fram: hypertextualitet, interaktivitet och
hypermedialitet. Alla dessa anses bidra till det vetenskapliga mervärde som står i
fokus för denna undersökning. Nedan följer därför en operationalisering av begreppen
till tydliga variabler och konkreta frågeställningar, som sedan ligger till grund för den
empiriska undersökningen.
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Med hypertext avses här maskinellt understödda länkar i ett datornätverk. Mervärdet
som kan kopplas till hypertext i en elektronisk vetenskaplig utgåva beskrivs på flera
olika sätt i den teoretiska litteraturen. Genom att låta utgåvan baseras på en
hypertextuell struktur kan verket knytas samman genom länkar till både inter- och
intratextuellt material samt kontextuellt material och möjliggöra direkt åtkomst till
detta. Med intertextualitet avses här relationer mellan texter, så som exempelvis
anspelningar på och hänvisningar till andra texter, medan intratextualitet står för
relationer inom texten, t e x att partier i texten som hör ihop sammanlänkas och att
ord förklaras. Med kontextuellt material avses material som sätter in verket eller
författaren i ett större sammanhang, exempelvis material om författarens samtid.
Verket blir då inte en fysiskt isolerad enhet, utan pekar utöver sig själv –  alltså en
text i dess kontext. Den direkta åtkomsten till både intra- och interkontextuellt samt
kontextuellt material kan således betraktas som ett mervärde hos den elektroniska
utgåvan och något som hypertext möjliggör genom länkningen.

Sättet på vilket åtkomsten skapas är vidare här centralt, vilket inte minst blir tydligt i
kritiken av de tryckta vetenskapliga utgåvorna med dess svårigheter att hantera
komplexiteten i litterära verk.88 I elektroniska utgåvor kan relationer mellan och inom
verk utformas på ett flexibelt sätt, exempelvis genom ramar eller pop-up fönster,
vilket inte stör läsandet på samma sätt som att bläddra sig fram och tillbaka mellan
olika delar i en tryckt utgåva. Vid sidan av flexibiliteten som i sig är nödvändigt ur
användarsynpunkt, innebär den flexibla utformningen ur vetenskaplig synpunkt ett
mervärde i och med att inte en enda manifestation i taget behöver står i centrum.
Konstruerade hierarkier mellan och inom texter kan dekonstrueras i mindre ”reading
units” vilket stödjer associativt tänkande och läsande.89

Ovanstående aspekter av egenskapen hypertext har vi valt att inrikta oss på i vår
empiriska undersökning. För att fånga in dem har hypertextualiteten i de elektroniska
utgåvorna studerats utifrån tre perspektiv. Först och främst undersöks den
övergripande navigationsstrukturen som omger verken från ingångssidan till sidan
med själva manifestationen. Både ingångar till verken samt utgångar tillbaka till
hierarkiskt sett överordnade sidor tas i beaktande. Detta tolkas i termer av
decentraliserad/hierarkisk navigationsstruktur. Med decentraliserad avses en struktur
                                                          
88 Se ”Möjligheter och potential hos den elektroniska utgåvan”. Kap. 2.2.1, s. 22.
89 Se ”Mediespecifika egenskaper”. Kap 2.1, s. 18 och ”Möjligheter och potential hos den elektroniska
utgåvan”. Kap. 2.2.1, s. 22.
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med få restriktioner i hur navigationen kan genomföras, medan hierarkisk avser en
struktur där ett fåtal webbsidor finns att utgå ifrån med ett antal webbsidor inordnade
under sig, vilka inte är sammanlänkade sinsemellan.90

Därefter undersöks själva manifestationen av verket utifrån dess interna
hyperlänkning. I fokus står hur detta är utformat, d v s hur länkar från sidan med
manifestationen knyter samman manifestationen med andra versioner och med
annotationer. Slutligen undersöks hur utgåvorna korresponderar med antagandet att
hypertext möjliggör att utgåvan kan innehålla en obegränsad mängd material utan att
fysiskt sett bli otymplig. I enlighet med detta resonemang har vi operationaliserat
egenskapen på följande vis:
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���
������
����#"�#�

•  Vilka vägar finns från ingångssidansidan till själva manifestationen/
manifestationerna  av verket och vilka utgångar finns att tillgå när man
befinner sig på sidan med manifestationen/manifestationerna? Finns det
exempelvis länkar tillbaka direkt till ingångssidansidan, till en eventuell
innehållsförteckning eller till andra sammanhängande sidor inom
webbplatsen?

•  Utifrån ovanstående frågeställningar – skapar hypertextualiteten en flexibel
läsning? Kan läsaren välja sin egen väg genom manifestationen/
manifestationerna  av verket och utgåvan som helhet eller finns en fastställd
ordning för läsningen?
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•  På vilket sätt är länkningen inom manfestationen/manifestationerna av verket
utformad? I fokus här står länkar till annotationer samt länkar till andra
versioner av verket.  Är detta utformat genom länkar som för en till en ”ny”
sida91, till ett pop-up fönster eller till en annan ram?

•  Utifrån ovanstående frågeställningar – är den interna länkningen inom verket
utformat på ett integrerat sätt? D v s i vilken utsträckning tillåts man som
användare att samtidigt se både manifestationen/manifestationerna av verket
och de förklaringar/annotationer som finns?

                                                          
90 Lynch, Patrick & Horton, Sarah (1997) >���C=�5 �?�*�)�0���8#���. Avsnittet ”Site structure”
URL: http://info.med.yale.edu/caim/manual/index.html. [020512]
Decentraliserad navigationsstruktur benämns här som nätverksstruktur (”web”)
91 Med ”ny” sida avses här både länkar till separata filer som visas på en ny sida, samt länkar som för
en till andra passager inom samma fil. Det senare visas inte rent tekniskt i på en annan sida, men för
användaren upplevs det så.
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•  Hur många manifestationer av verket/verken ryms inom utgåvan?

•  Finns interna länkar inom utgåvan till material som sätter in verket/verken
eller författaren i ett större sammanhang?

•  Finns externa länkar till andra relaterade webbplatser eller endast
hänvisningar till relaterat material i andra medier som det inte kan skapas
direkt åtkomst till?

•  Utifrån ovanstående frågeställningar – växer utgåvan till ett arkiv
innehållande stora mängder av material? Blir utgåvan en del av ett större
nätverk av relaterat material?
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I den teoretiska litteraturen finns flera resonemang kring egenskapen interaktivitet när
det gäller att skapa ett mervärde i elektroniska vetenskapliga utgåvor. Något som lyfts
fram är den elektroniska utgåvans potential att vara utformad på ett flexibelt sätt så att
den kan användas av användare med olika behov, preferenser och syften.92 Att låta
utgåvan rymma flera olika versioner av ett verk kan vara ett sätt att tillmötesgå detta.
Användaren ska således själv kunna bestämma vilken version av verken som hon/han
vill läsa och även ges möjlighet att kunna jämföra olika versioner genom exempelvis
parallelläsning. Interaktivitet betraktas alltså här som användarens valmöjligheter, att
användaren tillåts påverka vilken version som skall läsas och sättet den/de presenteras
på. Detta innebär att användaren har möjlighet att påverka verkets fysiska
framträdelseform. Vid läsning av ett tryckt verk har inte läsaren denna möjlighet att
påverka textens fysiska framträdelseform, vilket därför är ett mervärde hos de
elektroniska utgåvorna. Med att påverka verkets framträdelseform avses här om man
exempelvis kan välja att se en transkription av en text eller se en inscannad bild av
orginaltexten. Även hur man kan påverka gränssnitttet inkluderas, t e x om man kan
välja mellan att läsa verket med eller utan ramar eller om man ges möjlighet att
förstora/förminska inscannade bilder.

Andra mervärden som kan kopplas till egenskapen är läsarens möjligheter att reagera
på och kommentera utgåvan, samt sökmöjligheter. Användarens kommentarer och
synpunkter kan i den elektroniska utgåvan publiceras inom utgåvans ramar. Den
elektroniska utgåvan kan på detta sätt hela tiden växa och förändras i och med att
mediet tillåter det. Användaren kan således vara en aktiv deltagare i utformandet och
inte bara en passiv mottagare. Vidare, genom att låta utgåvan vara sökbar tillåts
användaren utifrån sina egna behov och intressen söka på specifika ord/uttryck och
direkt ta sig till dem i manifestationen, alternativt se dess förekomst/förekomster i
manifestationen.

                                                          
92 Se ”Möjligheter och potential hos den elektroniska utgåvan”. Kap. 2.2.1, s. 21.
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Ovanstående aspekter av interaktivitet står i fokus för vår undersökning och har
operationaliserats på följande sätt:

1.  
��������
��0����������!�������������$���"������	����������


•  Tillåts man som användare att välja mellan att läsa olika versioner av ett verk?

•  Vilka olika manifestationstyper finns tillgängliga? På vilket/vilka sätt kan man
som användare påverka deras framträdelseform?

•  Utifrån ovanstående frågeställningar, har man som användare möjlighet att
genom egna val påverka vilken version av verket som skall läsas samt på
vilket sätt en version skall presenteras?

2. )�"��!��������

•  Är utgåvan sökbar? Kan man exempelvis som användare söka på ett uttryck
och utifrån det se förekomst av uttrycket i verket och/eller direkt ta sig till
uttrycket i manifestationen?

��� 2��"#����
�3�������"���
���!��������

•  Kan man som användare kommentera och reagera på utgåvan inom själva
webbplatsen? Finns det exempelvis ett forum eller en gästbok eller endast

      e-postadresser till de ansvariga?

����*9=�
6�4�5�����

Medan hypertext kan sägas bestå av textblock med elektroniska länkar som förenar
dem så kan begreppet hypermedia sägas utvidga tanken om hypertext genom att
inkludera visuell information, ljud  och rörliga bilder.93  Mervärdet som genereras av
förekomsten av hypermedia kan motiveras på flera olika sätt: Ett verk kan
manifesteras i och anpassas till flera olika medier – tryckt text, film, teater och musik.
Texten kan vidare i sig ses som ”language visible, audiable and intellectual.”94 En
hypermedial framställning kan således betraktas som viktig och bör därför komma till
uttryck i utgåvan.

Förekomst av hypermedia är emellertid inte alltid ett mervärde i sig ur vetenskaplig
synpunkt. Det kan vara trevligt att kunna se en bild av författaren men det genererar
inte nödvändigtvis något vetenskapligt mervärde. Mervärdet sitter mer i om utgåvan
ger uttryck för verkets anpassningar till olika medier, om det förtydligar kontextuellt
material eller på annat sätt visualiserar verket. Det är vidare av intresse att undersöka
vilken roll de hypermediala inslagen i utgåvorna spelar, d v s om man exempelvis
samtidigt kan läsa verket och lyssna på en uppläsning eller om det framförallt är i det
omkringliggande materialet som hypermedia används.

                                                          
93 Se ”Mediespecifika egenskaper”, Kap. 2.1, s 18f.
94 McGann (1997). s. 25.
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Operationaliseringen av egenskapen hypermedialitet har i linje med ovanstående
resonemang gjorts på följande sätt:

1.  �����0���

•  Vilka olika medier ryms i utgåvan som helhet?

2.  �����
���������#��$���


•  På vilket sätt är olika medier införlivande i utgåvan?

•  Är de integrerade i manifestationen av verket, d v s presenteras exempelvis
text, bild och ljud på ett sammansatt vis? Eller används hypermedia främst i
det omkringliggande materialet om verket?
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&����2��5�
�43;������

I våra teoretiska utgångspunkter har vi visat på tankar om webbens egenskaper och
hur dessa kan användas för att skapa ett mervärde i elektroniska vetenskapliga
utgåvor av skönlitteratur. Detta landade i en operationalisering av egenskaperna
hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet där ett antal konkreta
frågeställningar ställdes. I följande kapitel kommer vi att studera de 31 utgåvor som
utgör undersökningens källmaterial utifrån operationaliseringens frågeställningar.
Med utgångspunkt från de aspekter som belyses kategoriseras utgåvorna. Detta
redovisas både i diagramform och i löpande text.95 Efter att varje egenskap studerats
ges korta sammanfattningar med tolkande kommentarer. Det är emellertid först i
nästa kapitel, analysen, som frågan om förekomsten/utformningen av egenskaperna i
de undersökta utgåvorna ligger i linje med riktlinjer/antaganden om hur elektroniska
vetenskapliga utgåvor *�� utformas för att generera ett mervärde ur vetenskaplig
synpunkt, diskuteras mer utförligt.

&���*9=�
��?�25�����

I fokus för egenskapen hypertextualitet står hyperlänkningen. Först och främst
studeras den övergripande navigationsstukturen inom de webbplatser som utgåvorna
utgör. Därefter studeras hur sidan med själva manifestationen/manifestationerna av
verket är länkat till andra versioner av samma verk samt till annotationer. Slutligen
studeras antalet verk/versioner inom utgåvorna, samt om utgåvan länkar till relaterat
material både inom och utanför utgåvan.

&�����0;�
�
�=5�4���5;��5��3����
2�2


I alla utgåvor har länkar från ingångssidan till sidan med själva manifestationen av
verket/verken följts. På sidan med manifestationen av verket har potentiella vägar
tillbaka till utgåvans andra sektioner studerats. Detta har gjorts i syfte att fånga
utgåvornas övergripande navigationsstruktur, vilket tolkas i termer decentraliserad-
hierarkisk. Dessa två motpoler kan illustreras på följande vis:

,,*85���
Decentraliserad                                        Hierarkisk

              

Källa:  Lynch Patrick & Horton, Sarah (1997). Avsnitt ”Site structure” 96

                                                          
95 Respektive utgåvas placering i kategorier redovisas i tabellform i bilaga 1-3.
96 Publicerat med författarnas tillstånd.
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Efter en genomgång av de 31 utgåvorna har fyra kategorier gällande
navigationsstrukturen utskiljts:

1. Decentraliserad navigationsstruktur för hela utgåvan

2. Sektionen med verket är decentraliserad

3. Delvis hierarkisk navigationsstruktur

4. Hierarkisk navigationsstruktur

På följande sätt fördelar sig utgåvorna över kategorierna:

������+���

1. 2���
���������
������
����#"�#����������#��$�


Utgåvan som helhet har en decentraliserad navigationsstruktur. Detta innebär att när
man befinner sig i manifestationen av verket/verken kan alla andra sektioner av
utgåvan nås. Fyra utgåvor följer detta mönster. Dessa utgåvor har en fast ram med
länkar till utgåvans övriga sektioner som hela tiden är synlig. Detta innebär inte att
alla potentiella länkar inom utgåvan samtidigt är synliga utan istället att man hela
tiden har en överblick över utgåvans olika sektioner och direkt kan nå dem. Man
behöver således inte återvända till en hierarkiskt sett överordnad sida för att få
tillgång till andra sektioner.

(�;�(�K��L,�����L�
�����������"�������4�.�är ett exempel på en utgåva med en
decentraliserad navigationsstruktur.97  Ingångssidan består av en översikt med
ingångar till utgåvans olika sektioner. Allt som ges tillgång till från denna följer med
i form av en fast ram oavsett vilken länk man väljer att följa. Ett centrum skapas
således där användaren befinner sig för stunden.

                                                          
97 Hoagwood, Terrance, Jacobsen, Martin M. & Ledbetter, Kathryn (eds.). C�
��
��:�(�;�(�M��Verses

��The Keepsake ������4�.:��;������
���;�����
���9��
����C������
URL: http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/lel/toc.htm [020508]
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2. )�"���
�
��������"���	������
��������

Sektionen av utgåvan som rör själva manifestationen/manifestationerna av verket har
en decentraliserad struktur. När man är inne på sidan med själva manifestationen av
verket kan man hela tiden ta sig till andra delar av texten, andra kapitel, andra
korresponderade versioner (om sådana finns tillgängliga i utgåvan) utan att återvända
till hierarkiskt sett överordnad sida för att från denna följa länkar till dessa delar.
Detta kan möjligöras genom en fast ram för en hel sektion med länkar till sektionens
olika delar som hela tiden är synlig. 13 utgåvor följer detta mönster. Vanligtvis finns i
dessa en fast ram med en länkad innehållsförteckning där man kan navigera mellan
olika kapitel, sidor, olika manifestationer. Man hamnar således aldrig i en låst
position där man måste gå tillbaka till överordnad sida för att komma till andra delar
av verkets manifestation.

:���E��
� ����
�9���
��9��� är ett exempel på en utgåva där sektionen bestående
av manifestationen av själva verket är decentraliserad.98 När man befinner sig på
sidan med manifestationen av verket finns hela tiden synliga länkar inom en fast ram
till en annan översättning och till andra kapitel. Man är således inte låst i en version
av verket, inte heller är man tvingad in i en linjär läsning av verkets kapitel. Inom den
fasta ramen finns emellertid inte länkar till bibliografin eller de andra verken inom
utgåvan.

3. 2�����������"��"�
������
����#"�#�

När man befinner sig i manifestationen av verket kan man röra sig mellan föregående
och nästa sida/ kapitel. Man måste dock återvända till hierarkiskt sett överordnad
sida/sidor för att kunna välja andra ingångar. Bland dessa finns ofta en
innehållsförteckning över verket på överordnad sida, samt en överordnad sida med
länkar till andra versioner. 12 utgåvor följer detta mönster.

E�
��
�)B���K��8#������K��:������ är en av de utgåvor som har en delvis hierarkisk
navigationsstruktur.99 När man befinner sig på sidan med manifestationen kan man
genom länkar ta sig till föregående/nästa kapitel. Om man vill läsa verket i en annan
ordning eller vill ta sig till andra sektioner inom utgåvan måste man emellertid
återvända till hierarkiskt sett överordnade sidor inom webbplatsen.

4. /����"��"�
������
����#"�#�

Manifestationen ligger i en enda lång fil med en länkad innehållsförteckning överst
på sidan. När man befinner sig i manifestationen av verket är man låst och måste
antingen scrolla sig upp till innehållsförteckningen eller använda webbläsarens
tillbakaknapp. Det finns således inga länkar som leder en tillbaka till överordnade
sidor. 2 utgåvor följer detta mönster.

                                                          
98 Luxon, Thomas (ed.). E��
� ����
�9���
��9���.
URL:�http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/ [020508]
99 Jaffe, Lee (ed.). E�
��
�)B���:�Gulliver’s Travels
URL:�http://www.jaffebros.com/lee/gulliver/index.html  [020508]
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:���9����������������är en av de två utgåvor som har en hierarkisk
navigationsstruktur.100 Manifestationerna av exempelvis Rossettis dikter ligger
samlade i långa filer. För att komma till en specifik dikt måste man först och främst
scrolla sig ner till en länkad innehållsförteckning. Från denna tar man sig till dikten
längre ner i samma fil. För att återvända till innehållsförteckningen måste man
antingen scrolla sig upp eller använda webbläsarens back-funktion.

Ett fåtal, fyra av de 31 utgåvorna har en utpräglad decentraliserad navigationsstruktur.
Ännu färre, två har en tydlig hierarkisk navigationsstruktur.  De resterade 25
utgåvorna är jämnt fördelade över ”mittenkategorierna”. Man befinner sig aldrig i en
helt låst position i läsningen av verken i dessa utgåvor.

&�����$�
�����:�����������5��3�5��3��
�3���;�
��3��


I föregående avsnitt undersöktes den övergripande navigationsstrukturen för utgåvan
som helhet. Hänsyn togs inte till �#� själva manifestationen av verket var
sammanlänkat till andra versioner och till annotationer, d v s hur det ederade verket
förhåller sig till versioner och annotationer. Detta skall här närmare studeras.

Bland de 31 elektroniska utgåvorna finns variationer i hur manifestationen av verket
knyts samman genom länkar till annotationer och till andra versioner (vanligtvis
faksimil eller manifestationen i en annan översättning). I fokus står således hur
länkarna binder samman en manifestation med en annan eller en manifestation med
kommentarer. Detta tolkas i termer av hög/låg integrationsnivå där hänsyn tas till
”samtidighet”, d v s vad man som läsare samtidigt kan se/har tillgång till utifrån sidan
med manifestationen. För att åskådliggöra detta har utgåvorna delats in i fem
kategorier:

1. Inga interna länkar till annotationer/versioner

2. Ny sida

3. Pop-up fönster

4. Ramar

5. Kombinationer

                                                          
100 McGann, Jerome J. (ed.). :���9�����������������URL:�http://jefferson.village.virginia.edu/rossetti
[020508]
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Utgåvorna har fördelat sig i kategorierna på följande vis:

�,$*5$0���

1.��5
���
���
��	
"�������

�����
��=������
��

På sidan med manifestationen av verket finns inga integrerade länkar till varken
annotationer eller andra versioner. Förklaringar/kommentarer och andra versioner kan
dock eventuellt finnas på en hierarkiskt sett överordnad sida eller inom en annan
sektion av utgåvan. Sidan med manifestationen av verket länkar emellertid inte dit.
Tre utgåvor följer detta mönster.

2. %0����

På sidan med manifestationen av verket finns länkar till annotationer och andra
versioner. Länkarna är antingen inbyggda i texten i eller ligger vid sidan om själva
texten. Om länkarna aktiveras tas man till en ny sida. 12 utgåvor följer detta mönster.
Bland dessa finns följande variationer: Fem utgåvor visar annotationer på en ny sida,
tre utgåvor visar andra versioner på en ny sida och fyra utgåvor har länkar till både
andra versioner och annotationer på en ny sida. På den nya sidan finns vanligtvis
länkar som för en tillbaka till föregående sida.
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3. 7��3#����
����

På sidan med manifestationen av verket finns länkar till annotationer och andra
versioner. Länkarna kan både vara inbyggda i själva texten eller ligga vid sidan om.
Förklaringarna/kommentarerna och/eller de andra versionerna visas i ett pop-up
fönster. Fem utgåvor följer detta mönster. Vanligast bland dessa är att det bara rör sig
om annotationer i pop-up fönsterna. Endast en utgåva visar en annan översättning av
den aktuella manifestationen genom ett pop-up fönster. I :���?��������2
�� visas
annotationer och en annan översättning av verket när man för muspekaren över vissa
ord/symboler.101 Man behöver alltså inte klicka för att länken ska aktiveras.

4. 9��

Sidan med manifestationen av verket består av en eller flera ramar. Manifestationen
visas inom en ram och annotationer och /eller andra versioner visas samtidigt inom en
annan ram. Fem utgåvor följer detta mönster. Fyra av dessa visar antingen
kommentarer eller andra versioner inom en annan ram. En utgåva visar samtidigt
inom en ram två versioner parallellt och inom en ram kommentarer/förklaringar.

5. ���*�
���
��

�����������������������������������������������������������������1�

                                                          
101 Parker, Deborah (ed.). :���?��������2
��
URL:�http://www.iath.virginia.edu/dante/ [020508]
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Sidan med manifestationen av verket består av en kombination av ovanstående
kategorier. Sex utgåvor följer detta mönster. I fem av utgåvorna kan man från sidan
med manifestationen av verket välja genom länkar att se versioner parallellt. Vid
sidan av detta visas kommentarer/ förklaringar antingen genom pop-up fönster eller
att de ligger brevid själva texten (A). En av utgåvorna länkar från sidan med
manifestationen till en annan version på en ny sida och till annotationer genom pop-
up fönster (B).

Bland de fem olika kategorierna varierar integrationsnivån på verkens länkning till
versioner och annotationer. Pop-up fönster, ramar och kombinationer är de kategorier
som innebär en strukturering av materialet som tillåter samtidig läsning, d v s har en
hög integrationsnivå. 16 utgåvor ingår i dessa tre kategorier. I kategorin ”inga interna
länkar till annotationer/versioner” med sina tre utgåvor finns inga möjligheter att från
sidan med manifestationen direkt ta sig till andra versioner eller kommentarer genom
integrerade länkar. Dessa har därför en låg integrationsnivå. I kategorin
”kombinationer” ryms sex utgåvor inom vilka man från sidan med manifestationen
har möjlighet att genom hela tiden närvarande länkar välja mellan att läsa en version
eller flera versioner parallellt. Samtidigt ges man tillgång till kommentarer genom
pop-up fönster. Här finns utgåvor med den högsta integrationsnivån.

Följaktligen kan konstateras att ett fåtal av utgåvorna har en låg integrationsnivå.
Den största kategorin utgörs dock av kategori 2 med sina 12 utgåvor, vilken kan sägas
ha en relativt låg integrationsnivå i och med att man inte på samma sida ges möjlighet
att se olika versioner eller en version och kommentarer, utan detta ses på en ny sida.

&����� ���;5���36�5������

I den teoretiska litteraturen hävdas att utgåvor som vilar på en nätbaserad
hypertextuell grund kan innehålla en obegränsad mängd material.102 De kan således
rymma och skapa direkt åtkomst till ett verk med alla dess versioner och omfattande
kontextuellt material. Detta antagande ställs mot de 31 elektroniska utgåvor som här
undersöks genom att studera dess omfattning. Detta görs i tre steg. Först undersöks
hur många verk samt hur många versioner av respektive verk som utgåvorna rymmer.
Därefter undersöks hur mycket omkringliggande material som utgåvorna rymmer.
Det kan exempelvis röra sig om kontextuellt material som sätter in verken/författaren
i ett större sammanhang eller textkritiska essäer/artiklar. Slutligen undersöks huruvida
utgåvan pekar utanför sig själv och blir en del av ett större nätverk genom att studera
om det i utgåvorna finns hänvisningar till relaterat material. Om det finns, skapas det
direkt åtkomst till materialet genom externa länkar till andra webbplatser eller
hänvisas det endast till material i andra medier?

�
������"=������
��

De olika utgåvorna varierar gällande antal verk de rymmer, samt om verken endast
består av en eller av flera manifestationer. Följande kategorier har urskiljts:

                                                          
102 Se ”Möjligheter och potential hos den elektroniska utgåvan”. Kap. 2.2.1, s. 22.
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1. En enda manifestation av ett verk i helhet.

2. Två eller flera manifestationer av ett enda verk i helhet.

3. Ett flertal verk med vardera en manifestation

4. Ett flertal verk med vardera två eller flera manifestationer

5. Kombinationer – ett verk genom en manifestation, ett annat verk genom flera

manifestationer.

Utgåvorna har fördelat sig på följande sätt över kategorierna:

�,$*5$0���

Fem utgåvor rymmer endast en manifestation av ett enda verk. 12 utgåvor innehåller
två eller flera manifestationer av ett enda verk. Tre utgåvor består av ett flertal verk
med vardera en manifestation. Fem utgåvor rymmer ett flertal verk som vardera
består av två eller flera manifestationer. Sex utgåvor rymmer ett eller flera verk med
vardera en manifestation, samt ytterligare verk med vardera två eller flera
manifestationer.

En majoritet av utgåvorna, 23 stycken (kategori 2, 4, 5), innehåller mer än en
manifestation av ett verk. Bland dessa är kategori 2 den största med sina 12 utgåvor.

9���������������
���#��$�


På samma vis som antalet verk/versioner som utgåvorna rymmer varierar, skiftar även
omfattningen på omkringliggnade material inom utgåvorna. En uppdelning har gjorts
mellan utgåvor som:

1. Rymmer inget eller lite omkringliggande material.

2. Utgåvor som rymmer mycket/omfattande omkringliggande material.
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Lite material kan exempelvis innebära en kortfattad kronologi/biografi eller en
bibliografi med tips på vidare läsning. Mycket material kan innebära utförliga texter
om författarens samtid, litterära analyser, textkritiska artiklar, relaterade verk i
fulltext av andra författare och texter om verkets anpassningar till olika medier. Vid
sidan av texter kan även omkringliggande material vara i form av bilder/ljud/film.

En majoritet, 22 utgåvor, innehåller förutom själva verket/verken material som sätter
in författaren/verket i ett större sammanhang. Ett tydligt exempel inom denna grupp
är A
"���:��O��C*�
�
��������
�C#��#��.103 Utöver själva verket Onkel Toms
Stuga finns här ett stort antal texter från tiden före verkets publicering, samt texter
som illustrerar verkets mottagande i sin samtid. Vid sidan av detta finns även material
om hur verket anpassats till andra medier, inscannade bilder av museiföremål,
uppläsningar av verket, filmsekvenser och mycket annat. I denna grupp återfinns
även 2������
�?�* som förutom verket rymmer mycket material om författarens
samtid.104 Här belyses bland annat religiösa, samhälleliga, historiska, litterära och
konstnärliga aspekter.

Nio av utgåvorna innehåller inget/lite kontextuellt material. I denna grupp återfinns
exempelvis )�����
��7��
  som endast innehåller ett verk och en förteckning
över andra verk av samma författare.105 Här återfinns även (0�����@���� som består
av ett flerbandsverk av två författare samt en mindre artikel som diskuterar verkets
tillkomst och historiska utveckling.106 I�:���@�"����������är en sektion om
författaren under uppbyggnad med ännu inte tillgänglig.107

9��������������#�
����#��$�


Vid sidan av det material som ryms inom utgåvorna kan de även peka utöver sig
själva genom hänvisningar till relaterat material. Frågan är då i vilken utsträckning
man som läsare ges direkt åtkomst till detta. En uppdelning har därför gjorts mellan
utgåvor som innehåller externa länkar till relaterat material på webben och utgåvor
som hänvisar till relaterat material i andra medier. Utgåvornas fördelning visas i
diagram 4 utifrån följande kategorier:

1.   Inga hänvisningar till relaterat material utanför utgåvan

2.   Externa länkar till andra resurser på webben

3. Referenser till relaterat material i andra medier.

4. Hänvisningar till relaterat material både på webben och i andra medier.

                                                          
103 Railton, Stephen (ed.).Uncle Tom’s Cabin�
��������
�C#��#��
URL:��http://www.iath.virginia.edu/utc/index2f.html [020508]
104 Riva, Massimo & Papio, Michael (eds.). 2������
�?�*
URL:�http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/dweb.shtml [020508]
105 Nagle, Christopher C. (ed.).  �0�9�*�
��
:�Sappho and Phaon:���.-�
URL:�http://etext.lib.virginia.edu/britpo/sappho/sappho.html  [020508]
106 Graver, Bruce & Tetreault, Roanld (eds.). Lyrical Ballads:�C�*�������
�������0�7����
URL: http://is.dal.ca/~lballads/index.html [020508]
107 Eaves, Morris, Essick, Robert & Viscomi, Joseph (eds.). :���?������@�"���������
URL:� http://www.blakearchive.org/ [020508]
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En majoritet av utgåvorna, 21 stycken, hänvisar både till externa webbplatser och till
material i andra medier (i första hand i tryckt form). Sex utgåvor innehåller endast
externa länkar till relaterade webbplatser. En utgåva hänvisar endast till relaterat
material i andra medier. Tre utgåvor hänvisar varken till externa webbplatser eller till
material i andra medier. 27 utgåvor (kategori 2 och 4) ger genom externa länkar
direkt åtkomst till relaterat material på webben. Endast fyra utgåvor (kategori 1 och 3)
skapar inte direkt åtkomst till material utanför utgåvan.

&���&�*9=�
��?�25������@������2�366���5


Den sammantagna bilden av hypertextualitet genom aspekterna övergripande
navigationsstruktur, verkens interna länkning och utgåvans omfattning är inte
entydig. Några tydliga samband mellan de tre aspekterna kan inte ses inom respektive
utgåva. Det finns alltså stora variationer både mellan och inom utgåvorna. Inom
respektive aspekt av hypertextualitet kan vi dock uttala oss om klara tendenser i
källmaterialet.

En majoritet av utgåvorna kan sägas ha antingen en delvis decentraliserad eller en
delvis hierarkisk navigationsstruktur. I hälften av dessa tillåts en flexibel navigation
genom manifestationen/manifestationerna i och med att man hela tiden har tillgång
till de olika kapitlen, sidorna eller versionerna genom länkar på alla de sidor som
rymmer manifestationerna. Vanligtvis möjliggörs detta genom en medföljande
innehållsförteckning inom en fast ram. I den andra hälften är navigationen mer styrd
och linjär. Från sidan med manifestationen finns endast länkar till föregående och
nästa sida/kapitel. Om en annan ordning önskas på läsningen måste man återvända till
en hierarkiskt sett överordnad sida för att därifrån välja andra ingångar. I endast ett
fåtal av utgåvorna kan läsaren själv välja sin egen väg genom utgåvan som helhet. I
ännu färre styrs navigationen såtillvida att man till slut hamnar i en låst position utan
länkar tillbaka.
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Vidare kan konstateras att närmare hälften av utgåvorna har en låg integrationsnivå på
verkens länkning till versioner och annotationer. Detta innebär att när man som läsare
befinner sig på sidan med manifestationen och aktiverar en länk till en annan version
eller till annotationer så visas detta på en ny sida. Den andra hälften av utgåvorna har
en högre integrationsnivå, d v s att man utifrån sidan med manifestationen ges
möjlighet att samtidigt se annotationer och olika versioner parallellt eller genom pop-
up fönster.

Gällande utgåvornas omfattning finns en stor variation med avseende på antal
verk/versioner, relaterat material inom utgåvan och hänvisningar till relaterat material
utanför utgåvan. Vissa iakttagelser kan ändå göras. 16 utgåvor innehåller mer än en
manifestation av ett enda verk, material inom utgåvan som sätter in verket/författaren
i ett större sammanhang samt är en del av ett större nätverk av relaterat material
genom externa länkar. Bland dessa utgåvor är den största kategorin, 6 stycken,
utgåvor som innehåller ett verk i två eller flera manifestationer, mycket
omkringliggande material inom utgåvan samt hänvisar både till relaterat material på
webben och i andra medier. Bland de 31 utgåvorna finns endast en utgåva som enbart
innehåller en manifestation av ett verk, inget omkringliggande material inom utgåvan
samt saknar hänvisningar till material utanför utgåvan. En majoritet av utgåvorna kan
således sägas tendera mot att växa till arkiv innehållade stora mängder av material
och är en del av ett större nätverk genom de externa länkarna.

&�������
5��;����

I följande avsnitt står användarens möjligheter att påverka utgåvans framträdelseform
i fokus. Först och främst skall vilka versioner av verket som användaren har möjlighet
att välja bland undersökas, d v s vilka manifestationstyper som utgåvan rymmer.
Därefter studeras andra aspekter av framträdelseformen, så som möjligheter att
påverka gränssnittet. Sedan undersöks vilka sökmöjligheter som utgåvan
tillhandahåller och avslutningsvis studeras vilka diskussions- och
reaktionsmöjligheter som finns inom utgåvorna.

&�����+5������5��3���9=�
�3���6	>�������
�5���=�;�
5��
56�
:4�����3
6��

I undersökningen av antalet verk/versioner som utgåvorna rymmer framkom att 23
utgåvor rymmer mer än en manifestation av ett verk,108 medan åtta utgåvor endast
innehåller en manifestation av ett eller flera verk. Här ska emellertid inte hur många
versioner som man som användare har att välja bland enbart undersökas, utan också
vilka typer av versioner det rör sig om. Grunden för kategoriseringen nedan baserar
sig därför på vilken/vilka manifestationstyper som utgåvorna rymmer, medan antalet
manifestationer kommenteras i löpande text. I varje kategori har även hänsyn tagits
till om parallellläsning av de olika manifestationerna medges, vilket är av betydelse
för användarens möjligheter att jämföra olika versioner.

                                                          
108 Se ”Utgåvans omfattning” Kap. 4.1.3, s. 40.



44

1. Transkription och faksimil

2. Transkription, faksimil och kommentarer

3. Annoterad manifestation

4. Annoterad manifestation och olika översättningar

5. Annoterad manifestation och faksimil

6. Övrigt

På följande sätt har utgåvorna fördelat sig över kategorierna:

�,$*5$0�'�

1.�:�
�"������
������"�����

Tre utgåvor rymmer transkriptioner och faksimil. I A
"���:��O��C*�
��
��������

C#��#�� finns Stowes Onkel Toms stuga att läsa som en transkription.109 Här finns
även ett stort antal barnboksanpassningar i fulltext av verket i form av
transkriptioner. Vid sidan av detta finns också faskimil av verket som utgörs av
Stowes första manuskript, verket i novellform och verket i romanform. Här rör det
sig endast om den första sidan av respektive version. Dessa kan jämföras genom
parallellläsning. Ytterligare en utgåva i denna grupp är )�"������'�5
���
��
;�����
�.110 I denna finns ett flertal verk som både transkription och faksimil. I vissa
av dessa ges man möjlighet att läsa transkriptionen i tre olika format beroende på
olika scenindelningar. Annoterade versioner av respektive verk är under planering
men ännu inte tillgängliga.

                                                          
109 Railton, Stephen (ed.).Uncle Tom’s Cabin�
��������
�C#��#��
URL:��http://www.iath.virginia.edu/utc/index2f.html [020508]
110 Best, Michael (ed.). )�"������:�5
���
���;�����
�
URL: http://web.uvic.ca/shakespeare/ [020508]
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2.�:�
�"������
���"����������"����
����

Fem utgåvor innehåller transkriptioner, faksimil och textkritiska kommentarer. I
dessa finns alltså rena transkriptioner och textkritiska kommentarer separerade från
varandra. Detta innebär att själva texten inte har annotationer i sig genom inbäddade
länkar, utan att annotationerna finns vid sidan av själva transkriptionen. Ett
illustrerande exempel är :���2��"�
��
�;������
���������� där de olika dikterna finns
i form av faksimil och transkriptioner, medan kommentarerna till dikterna ligger
brevid själva manifestationerna genom en länk.111 Ett annat exempel är (�;�(O�
L,�����L�
�����������"�������4�. där tre olika ingångar ges till de behandlade
dikterna – en faksimil, en transkription och en ingång till kommentarer.112 I fyra av
dessa utgåvor baserar sig manifestationerna på en och samma grundtext, medan i en
av dem, :���?������@�"���������� kan man även välja mellan olika kopior av
verken.113 Manifestationerna av Blakes och Dickinsons verk går att läsa parallellt,
medan de resterande tre utgåvorna inte möjliggör detta.

3.��

�������
��������


12 utgåvor rymmer annoterade versioner av verket/verken. Vanligast i denna grupp är
utgåvor som endast innehåller en enda manifestation av verket. Manifestationerna i
denna kategori rymmer annotationer som är inbäddade i själva texten genom länkar,
d v s inte som i ovanstående kategori där kommentarerna ligger separat. Ett exempel
på detta är utgåvan :�����8�0 där dikterna presenteras med tre olika typer av
annotationer – textuella variationer mellan olika utgåvor, förklarande noter och ett
överordnat notsystem som inkluderar de båda andra.114 Ett annat exempel är C�E�(�
���F����'�)�����,��" där manifestationerna är annoterade.115 Här kan man
emellertid välja att läsa verket/verken även oannoterade, d v s genom ren text.  I tre
av utgåvorna finns, vid sidan av den annoterade manifestationen, också en ASCII-
version av verket.116 Ytterligare ett exempel finns på en utgåva som innehåller mer än
en annoterad manifestation. I :���2����O��?�"� finns två olika annoterade
manifestationer baserade på två olika grundtexter.117 Den ena benämns som kritisk
medan den andra benämns som diplomatisk.118 I denna utgåva ges även möjlighet att
läsa de båda versionerna oannoterade. En länk finns också till en manifestation
bestående av faksimil. Denna länk fungerade dock inte vid tiden för undersökningen.

                                                          
111 Nell Smith, Martha (ed.). 2��"�
��
�;������
������������
URL:��http://www.iath.virginia.edu/dickinson/ [020508]
112 Hoagwood, Jacobsen & Ledbetter (eds.). C�
��
��:�(�;�(�M��Verses�
��The Keepsake ������4�.:
;������
���;�����
���9��
����C������
URL: http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/lel/toc.htm [020508]
113 Eaves, Essick & Viscomi (eds.). :���?������@�"���������� URL:�http://www.blakearchive.org/
[020508]
114 Huber, Alexander (ed.). :�����8�0�I���-3����J URL:�http://www.thomasgray.org/ [020508]
115 Romberg, Bertil & Svedjedal, Johan (eds.).�C�E�(����F����:�)�����,��"
URL: http://spraakdata.gu.se/lb/vittsam/almqvist.html [020508]
116 ASCII (American Standard Code for Informations Interchange) innebär att texten representeras av
ettor och nollor i form av en 7-bitskod.
117 Fraistat, Neil & Reiman, Donald H. (eds.). C�
��
��:�The Devil's Walk��*0�7���0�@0�����)�����0'
;������
���;�����
���9��
����C������
URL: http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/devil/1contents.html [020508]
118 Diplomatisk utgåva kallas även för dokumentär utgåva och innebär att man presenterar själva texten
utan några rättelser eller förändringar, medan en textuella varianter presenteras i ett dokument vid
sidan av. Se Williams & Abbot (1999). s 144.
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4.��
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Sex utgåvor rymmer annoterade manifestationer av flera olika översättningar. Tre av
dessa består av utgåvor där man kan välja mellan annoterade versioner på två olika
språk- italienska/engelska eller engelska/latin. I en av dessa, 2������
�?�*, finns
även ett nedladdningsbart konkordansverktyg.119 I ytterligare två kan man välja
mellan olika manifestationer med olika språkbruk. Ett exempel här är :���8�
���
7����#�� där man kan välja mellan mellan en annoterad version med medeltida
språkbruk och en oannoterad med modernt språkbruk.120 I en av de sex utgåvorna,
:���C��������?��"����� ���B�� ges möjlighet att välja mellan ett flertal olika
annoterade manifestationer med olika språkbruk.121 Verket D#��#� kan exempelvis
antingen läsas i originalstavning eller modern stavning, baserat på flera olika
grundtexter.  I de andra tillgängliga verken av Marlowe ges möjlighet att välja mellan
ett stort antal grundtexter. Man ges även möjlighet att jämföra olika versioner genom
parallelläsning, och när texterna skiljer sig åt är detta markerat med en avvikande
färg. Detta kan beskrivas som en synoptisk utgåva.122

5.��

�������
��������
������"�����

Två utgåvor innehåller en annoterad manifestation av verket och en manifestation
bestående av faksimil. I )��0�
���������
 rymmer den annoterade versionen
inbäddade länkar till kommentarer/förklaringar, medan faksimilet av motsvarande
sida kan ses parallellt.123 Den andra utgåvan är ��"�
�7�����G����H.124 Inom denna
utgåva medges inte parallelläsning. I båda dessa utgåvor baserar sig
manifestationerna på en och samma grundtext.

6.�+�����

Kategorin ”övrigt” innehåller utgåvor som inte riktigt passar in i ovanstående
kategorier, men som inte heller har nog gemensamt för att ges ett annat kategorinamn
än just övrigt. Här finns tre utgåvor. Två av dessa kan beskrivas som eklektiska vilket
innebär att manifestationen är skapad genom valda delar från flera grundtexter.125 En
av dessa är 7���#�����
P���������D������D�
"�
����
 där manifestationen är skapad
utifrån två olika grundtexter.126 Den andra utgåvan utgörs av (0�����@���� där man
genom fyra ramar kan se olika grundtexter av en dikt och inom den femte ramen en

                                                          
119 Riva, Massimo & Papio, Michael (eds.). 2������
�?�*
URL:�http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/dweb.shtml [020508]
120 Duncan, Edwin (ed.). :���8�
����7�����#�:��
�;������
���;�����

URL:��http://www.towson.edu/~duncan/chaucer/indexn.htm [020508]
121 Binda, Hilary (ed.). :���C��������?��"����� ���B�
URL: http://www.perseus.tufts.edu/Texts/Marlowe.html [020508}
122 Att en utgåva är synoptisk  innebär att verk inte är representerad av en enda text utan ett flertal
texter som reflekterar variationer dem emellan. Se Williams & Abbot (1999). s 148.
123 Beck, Rudolf et al. (eds.). Solyman und Almena: An Oriental Tale:�;������
���;�����

URL: http://www.historiker.de/projekte/orient/ [020508]
124 Muri, Allison & Vargo, Lisa (eds.). �

�(��������"�
:�Poems�G����H:�;������
���;�����
��
9��
�����C�������URL:�http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/barbauld/poems1773/ [020508]
125 Williams & Abbot (1999). s. 145.
126 Behrendt, Stephen C. (ed.). 7���#�����
P���������D������D�
"�
���
:�;������
���;�����
��
9��
����C������� URL: http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/peake/ [020508]
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syntes av dessa.127 I denna utgåva ryms även manifestationer i form av faksimil. Den
sista utgåvan i denna kategori utgörs av :���)�#
��
������D#�0 där två versioner av
verket ryms.128 I den ena versionen är handlingen strukturerad kronologiskt medan
handlingen i den andra är stukturerad i enlighet med grundtexten.

Den sammantagna bilden av manifestationstyperna som de 31 utgåvorna rymmer
visar på både likheter och skillnader dem emellan. I åtta utgåvor ges inte läsarna
någon valfrihet alls gällande val av version – dessa rymmer endast en. Bland de
resterande 23 utgåvorna innehåller en majoritet endast två manifestationer att välja
bland. Här kan det röra sig om exempelvis ett verk på två olika språk eller ett verk
manifesterad genom en annoterad version och ett faksimil. Ett fåtal av utgåvorna
tillåter läsaren att välja bland ett flertal olika versioner som baserar sig på olika
grundtexter av ett verk. Vidare kan konstateras att en majoritet av utgåvorna inte
tillåter parallelläsning. I endast nio utgåvor tillåts man läsa olika manifestationer
parallellt.

�
�����!�������������$���"������	����������


Vid sidan av användarens möjligheter att välja mellan olika manifestationer av ett
verk och möjligheter till parallelläsning finns ytterligare aspekter som rör verkets
framträdelseform. Bland de 31 utgåvorna finns ett antal utgåvor som tillåter
användaren att påverka framträdelsefomen på andra sätt än endast val av version.

I två utgåvor kan man välja mellan att läsa en transkription med eller utan ramar. I tre
utgåvor har man möjlighet att förminska/förstora faksimil. En utgåva, :���2���
�
C����0, ger användaren flera möjligheter att påverka framträdelseformen.129 Vid
sidan av att välja mellan ren eller annoterad manifestation kan man här bestämma hur
många rader i taget man vill läsa, om illustrationer ska synas och i sådana fall av
vilken konstnär, om musik ska höras eller inte samt vilken färg man vill ha på
bakgrunden och på texten. I denna utgåva kan man även sätta bokmärken i texten
vilket innebär att man genom genvägar kan återvända till märkta sidor.

&������	6	>�������


En majoritet, 21 utgåvor, är sökbara. I alla dessa kan man antingen söka på hela
webbplatsen, i manifestationen av verket eller i både och. När möjlighet ges att söka
visas genomgående bland de 21 utgåvorna förekomst av ord/uttryck man sökt på och
man tillåts direkt åtkomst genom en länkad träfflista.

                                                          
127 Graver, Bruce & Tetreault, Roanld (eds.). Lyrical Ballads:�C�*�������
�������0�7����
URL: http://is.dal.ca/~lballads/index.html [020508]
128 Stoicheff, R P. et al. (eds.).�D#�"
��K��The Sound and the Fury:���/0�����&��;�����

URL: http://www.usask.ca/english/faulkner/ [020508]
129 Bartlett, Cindy & Gettman, Scott (eds.). The Divine Comedy�*0�2
������������
URL:http://www.divinecomedy.org/ [020508]
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Bland de 31 utgåvorna finns endast fyra utgåvor inom vilka man kan läsa andra
läsares kommentarer och ges möjlighet att få sina egna kommentarer publicerade. I
:���2���
��C����0 finns både en gästbok och ett forum.130 Här kan man skicka in
inlägg, ställa frågor, lämna kommentarer och läsa andras inlägg. A
����� ��#����
(��
������,�
���är utformad som en s.k. dialogisk utgåva vilket innebär att
synpunkter/kommentarer av läsare finns publicerade i samma fil som manifestationen
av verket.131 Här uppmanas man även att själv skicka in kommentarer. Dessa
granskas dock innan publicering. Diskussionsmöjligheterna är således inte helt fria.
Så är även fallet med )�"������'�5
���
���;�����
� där man via e-post kan lämna
kommentarer till den ansvarige utgivaren och som eventuellt blir publicerade inom
utgåvan på en diskussionssida.132 I :�����8�0�kan man i anslutning till dikternas
annotationssida lämna egna kommentarer eller ställa frågor.133 Frågorna publiceras
efter granskning av utgivarna på själva sidan med dikterna. På samma sida görs även
de granskade kommentarerna sökbara. Vid sidan av diskussions- och
reaktionsmöjligheter inom dessa utgåvor finns i flertalet av de andra utgåvorna
angivna e-postadresser till de ansvariga utgivarna. I dessa utgåvor kan man inte läsa
andras kommentarer eller få sina egna publicerade.

&���&�����
5��;�����@������2�366���5


Med hänsyn till både val av version och andra sätt att påverka framträdelseformen
bland de 31 utgåvorna kan följande iakttagelser göras. Åtta utgåvor innehåller endast
en manifestation medan resterande rymmer två eller fler. I en majoritet av utgåvorna
ges alltså användaren en möjlighet att välja mellan två olika versioner av ett och
samma verk. Manifestationstyperna bland de 31 utgåvorna varierar. Det rör sig om
annoterade texter, faksimil och manifestationer som ger uttryck för olika språkbruk
eller helt skilda språk.

Vidare kan konstateras att en majoritet, 22 utgåvor, inte tillåter en jämförelse mellan
olika versioner genom parallelläsning. En majoritet av utgåvorna är sökbara, men
endast ett fåtal utgåvor rymmer diskussionmöjligheter där man som läsare inom
utgåvan kan kommentera och reagera. I ett fåtal av utgåvorna kan man påverka
framträdelseformen genom att förstora/förminska faksimil och välja mellan att läsa
med eller utan ramar.

                                                          
130 Bartlett & Gettman (eds.). The Divine Comedy�*0�2
������������
URL:http://www.divinecomedy.org/ [020508]
131 Fraistat, Neil & Sites, Melissa Jo (eds.). 7���0�@0�����)�����0�On The Medusa of Leonardo da
Vinci:�;������
���;�����
���9��
����C������
URL: http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/medcover.html [020508]
132 Best (ed.). )�"������:�5
���
���;�����
�� URL: http://web.uvic.ca/shakespeare/ [020508]
133 Huber (ed.). :�����8�0�I���-3����J� URL:�http://www.thomasgray.org/ [020508]
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Vid sidan av hypertextualitet och interaktivitet är också hypermedialitet en egenskap
hos utgåvorna som skall studeras. Med hypermedialitet avses här att utgåvorna, vid
sidan av text, även kan länka till andra medier som bild, ljud och film. I följande
avsnitt skall därför utgåvorna undersökas utifrån vilka medietyper de rymmer samt
vilken roll de olika medietyperna spelar i utgåvorna.

&�����+�4���9=�


För att ge en bild av vilka olika medietyper utgåvorna som helhet rymmer har de
delats in i följande fem olika kategorier:

1. Endast text och enstaka/inga bilder.134

2. Text och ett flertal bilder135

3. Endast text och faksimil av hela verket.

4. Text och inslag av fler medier i form av bild, ljud eller filmsekvenser.

5. Text och faksimil av hela verket samt inslag av fler medier i form av bild och
ljud.

Utgåvorna har fördelat sig på följande vis över kategorierna:

�,$*5$0�#�

                                                          
134 Med enstaka bilder avses här exempelvis faksimil av omslag, porträtt/fotografi av författare eller en
annan illustration.
135 Med ett flertal bilder avses här exempelvis ett flertal faksimil men inte av hela verket, ett ”galleri”
med illustrationer/målningar.
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Nio utgåvor rymmer förutom text enstaka eller inga bilder. Bland dessa utgåvorna
finns det exempelvis, vid sidan av text, en bild av en tryckt utgåvas omslag eller ett
porträtt av författaren. Ofta ligger här en bild på ingångssidan. Ett exempel i denna
kategori är C�E�(����F����'�)�����,��" där det vid sidan av text finns en bild av
författaren.136

2. :�&�����������������*�����

Sex utgåvor rymmer förutom text ett flertal bilder. Dessa bilder består exempelvis av
illustrationer av verket, målningar, fotografier. I denna kategori ryms )
�B�?���� där
det förutom text finns mängder av illustrationer från olika versioner av verket.137 Här
återfinns även �:���)�#
��
��:���D#�0 där det utöver text finns diagram och figurer
vilka illustrerar handlingen.138

3. ;
������&�������"���������������"��

Tre utgåvor består av, vid sidan av text, faksimiler av verket i helhet. Det finns
således ”bilder” av alla sidor i den tryckta grundtexten. Här återfinns bland annat :��
7��������/�#���:���E�"�@#��� där alla sidor i grundtexten finns i form av
faksimil.139

4. :�&�������
���������������������������*������!#��������������"��
���

Åtta utgåvor rymmer förutom text ett flertal andra medier. Vanligast bland dessa är
att de innehåller bilder (illustrationer, målningar, fotografier, faksimil av delar av
verket) samt ljudfiler. Här finns exempelvis :���2���
��C����0 där det utöver text
finns ett bildgalleri med både manuskript och målningar samt ett flertal ljudfiler med
musik.140 Två utgåvor rymmer även kortare filmsekvenser. En av dessa är �
���
:��O��C*�
�
��������
�C#��#�� där det bland annat finns sekvenser med
filmatiseringar som gjorts av verket.141 Bland de åtta utgåvorna  rymmer fyra utgåvor
interaktiva bilder i form av 3D-bilder och/eller kartor. I :���?��������2
�� finns
exempelvis en interaktiv karta över helvetet där man genom en ”lupp” ges
förstoringsmöjligheter.142

                                                          
136 Romberg & Svedjedal (eds.).�C�E�(����F����:�)�����,��"
URL: http://spraakdata.gu.se/lb/vittsam/almqvist.html [020508]
137 White, Kay (ed.). [Snow White].�URL: http://www.scils.rutgers.edu/~kvander/snowwhite.html
[020508]
138 Stoicheff et al. (eds.).�D#�"
��K��The Sound and the Fury:���/0�����&��;�����

URL: http://www.usask.ca/english/faulkner/ [020508]
139 Grimes, Kyle (ed.). :*������C�
��
��:�The Political House that Jack Built�*0�?������/�
�'
;������
���;�����
���[9��
����C������]
URL: http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/hone/contents.htm [020508]
140 Bartlett & Gettman (eds.). The Divine Comedy�*0�2
������������
URL:http://www.divinecomedy.org/ [020508]
141 Railton (ed.).Uncle Tom’s Cabin�
��������
�C#��#��
URL:��http://www.iath.virginia.edu/utc/index2f.html [020508]
142 Parker (ed.). :���?��������2
��� URL:�http://www.iath.virginia.edu/dante/ [020508]
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Fem utgåvor består av text samt faksimil av hela verket. Bland dessa finns även flera
andra medier representerade. Liksom i ovanstående kategori finns här bilder
(illustrationer, målningar, porträtt) samt ljudfiler. Filmsekvenser förekommer
emellertid inte. I denna grupp finns 2��"�
��
�;������
���������� där man förutom
transkriptioner och faksimil av grundtexten finner inspelningar av nutida
författare/poeters tolkningar och upplevelser av systrarna Dickinson att lyssna på.143

Kategori 1 med sina nio utgåvor och kategori 4 med sina åtta utgåvor utgör de största
kategorierna. Dessa ger uttryck för två helt olika typer av utgåvor med hänsyn till
hypermedialiteten. Å ena sidan finns utgåvor med lite/inget inslag av hypermedia, å
andra sidan finns utgåvor med stora hypermediala inslag.

&�����+�4��
�5��
3�����2���;3
�5

I ovanstående kategorisering har inte hänsyn tagits till om de hypermediala inslagen
är en del av verkens manifestation, utgörs av kontextuellt material eller enbart tycks
finnas där i kuriosasyfte. Det är dessa aspekter som är intressanta ur ett
mervärdesperspektiv. På vilket sätt de olika medierna är införlivande i utgåvan samt
vilket syfte de fyller är alltså viktigt att undersöka. En distinktion görs därför här
mellan utgåvor som rymmer hypermediala inslag inom sidan/sidorna med
manifestationen av verket144, utgåvor med hypermediala inslag endast i det
omkringliggande materialet samt utgåvor med hypermediala inslag utan tydligt syfte
annat än estetiskt upphöjande. Följande kategorier har i enlighet med detta
resonemang urskiljts:

1. Inga hypermediala inslag, eller inslag utan tydligt syfte annat än eventuellt
estetiskt upphöjande.145

2. Hypermediala inslag inom manifestationen av verket.

3.   Endast hypermediala inslag i det omkringliggande materialet.

                                                          
143 Nell Smith, Martha (ed.). 2��"�
��
�;������
������������
URL:��http://www.iath.virginia.edu/dickinson/ [020508]
144 Vid sidan av text kan andra manifestationer av verket bestå av faksimil, uppläsning, filmsekvenser,
illustrationer av verket.
145 Alla utgåvor rymmer i viss utsträckning bilder i syfte att göra layouten tilltalade. I kategori 1 ryms
dock utgåvor där endast hypermedia av detta slag förekommer.
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Utgåvorna har fördelat sig på följande sätt över kategorierna:

������+�-�

1. 5
���0����������
������������
����#�
��0�������0����

��	
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�#����
�������"��#����!
��

Tre utgåvor återfinns i denna kategori och dessa rymmer hypermediala inslag endast i
estetiskt upphöjande syfte. Här återfinns :���(��
�7�����
��7����0 med en enda
”omslagsbild” på ingångssidan.146

2. /0����������
�����
����
��������
�
������"��

I kategori 2 finns 19 utgåvor. Dessa utgåvor rymmer en manifestation av verket som
genom länkar eller parallella visningar knyter samman texten med ett annan
medietyp. I flertalet av dessa rör det sig om hypermediala inslag i liten utstäckning
inom manifestationen av verket. I :��� �����5������ finns exempelvis vid sidan av
själva texten en enda inbäddad illustration.147 I ytterligare ett flertal rör det sig om
manifestationer både i form av text och som faksimil. I endast 2 av utgåvorna finns
länkar till ljudfiler innehållande uppläsningar som kan avlyssnas samtidigt som en
läsning av verket. Utöver de hypermediala inslagen inom manifestationerna finns det
i flertalet av dessa utgåvor även andra medietyper än text i det omkringliggande
materialet.

                                                          
146 Sutton, Dana F. (ed.). [The Latin Prose and Poetry����E������������
]
URL: http://eee.uci.edu/~papyri/Addison/ [020508]
147 Eberle-Sinatra, Michael (ed.).  �0�)�����0��The Mortal Immortal:�;������
���;�����
���9��
���
C��������URL:� http://www.rc.umd.edu/editions/mws/immortal/ [020508]
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I kategori 3 ryms 9 utgåvor. Dessa innehåller inga hypermediala inslag inom
manifestationen av verket. Det hypermediala återfinns i stället enbart i det
omkringliggande materialet. I fem av dessa utgåvor rör det sig om blandade bilder
och ljudfiler i syfte att illustrera verket/författaren. I de resterande fyra utgåvorna kan
de hypermediala inslagen sägas vara omfattande, d v s ett stort antal illustrationer,
målningar eller ljudfiler finns.

&�����*9=�
6�4�5������@������2�366���5


Det finns en ganska stor spridning mellan utgåvorna när det gäller vilka medietyper
som de innehåller. Det finns således både utgåvor som i första hand endast består av
text och utgåvor som vid sidan av text rymmer andra medietyper som bild, ljud och
film. Vidare kan konstateras att en majoritet av utgåvorna knyter samman text och
andra medietyper inom själva manifestationen av verket. Ofta rör det sig dock om
enstaka bilder/illustationer. En tydlig majoritet av de 31 elektroniska utgåvorna som
här står i fokus har hypermediala inslag antingen inom manifestationen eller i det
omkringliggande materialet med syfte att illustrera verkets handling, dess
anpassningar till olika medier samt ger uttryck för verkets/författarens samtid. Endast
11 av dem innehåller emellertid medietyper som en tryckt utgåva inte kan integrera, d
v s ljud och rörliga bilder. Bland dessa är det endast två som ger uttryck för själva
verket i form av både text och ljud på ett integrerat sätt.
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I denna studies inledningsavsnitt ställdes frågorna om i vilken utsträckning
mervärdesgenererande aspekter av egenskaperna hypertextualitet, interaktivitet och
hypermedialitet förekommer i de undersökta utgåvorna, samt på vilket sätt de tar sig
uttryck i utgåvorna. Frågorna operationaliserades utifrån de teoretiska
utgångspunkterna och besvarades i föregående kapitel – resultatredovisningen.
Ytterligare en fråga ställdes emellertid i inledningsavsnittet, vilken handlar om
huruvida förekomsten och utformningen av egenskaperna i de undersökta
elektroniska vetenskapliga utgåvorna ligger i linje med riktlinjer och teorier om hur
de bör utformas för att skapa ett mervärde ur vetenskaplig synpunkt. I
syftesbeskrivningen ingick också frågan om utgåvorna ger uttryck för en radikalt ny
medialitet, eller reproducerar det tryckta mediets drag. I resultatredovisningen
berördes detta endast i korta ordalag och ska därför mer utförligt behandlas här.

Hur ska då en elektroniska vetenskaplig utgåva vara utformad enligt teoretikerna för
att generera ett mervärde gentemot den tryckta utgåvan? En modell (figur 2, se nästa
sida) har skapats för att ge en sammanfattande bild av sambanden mellan
egenskaperna, vad de syftar till och vilken konsekvens i form av mervärde som
skapas. Denna modell ligger sedan till grund för diskussionen.

'���*9=�
��?�25�����

Hypertextualiteten har i denna undersökning studerats genom utgåvornas
övergripande navigationssystem, länkningen inom manifestationerna till annotationer
och andra versioner samt utgåvans omfattning. I de teoretiska utgångspunkterna
uttrycks hur detta bör vara utformat för att ett mervärde skall skapas. Shillingsburg
menar att navigationssystemet bör vara utformat så att användaren hela tiden erbjuds
en väg tillbaka samt att användaren hela tiden kan vara medveten om var i utgåvan
man befinner sig.148 Även Hockey berör navigationsssystemet och menar att det
måste vara tydligt utformat så att inte användaren går vilse i en stor mängd av
material och blir förvirrad.149 Vidare kan tanken om att ett centrum som skapas där
användaren befinner sig för stunden knytas till navigationssystemets utforming, vilket
innebär att hierarkier inte behöver vara bestämmande. Detta innebär även att
läsningen inte på förhand ges en given ordningsföljd150

Bland utgåvorna som studerats i vår empiriska undersökning kan endast de utgåvor
med ett decentraliserat navigationssystem sägas infria dessa tankar fullt ut. Med
andra ord en minoritet av de 31 utgåvorna. I flertalet av utgåvorna förhindras alltså en
fullständigt fri navigering genom utgåvan som helhet, vilket innebär att läsningen blir

                                                          
148 Shillingsburg (1996b). s. 35
149 Hockey (2000). s. 132f.
150 McGann (1996b).  Avsnitten ” Scholarship in the Age of Networked Archives” och ” Radiant
Scholarship and Criticism”.
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Elektroniska vetenskapliga utgåvor av
skönlitteratur på webben

Vilar på en �9=�
��?�2��� grund genom de
elektroniska länkarna. Detta tar sig uttryck i
navigationsstrukturen och hur manifestationerna
länkas samman med annotationer och versioner.
Tar sig även uttryck i utgåvans omfattning, d v
s hur mycket som är sammanlänkat.

Är ����
5��;5 till sin karaktär
genom sök- och diskussions-
möjligheter. Som en konsekvens av
den hypertextuella grunden, d v s
genom vad som är sammanlänkat,
kan valmöjligheter skapas.
Användaren kan påverka det
textuella uttrycket.

Genom den hypertextuella grunden möjliggörs
�9=�
6�4�5�����, d v s att text knyts genom
länkar till andra medietyper så som bild, ljud,
film.

"3��������5�6�
;:
4��7

/En flexibel, associativ läsning som stödjer
kritiskt tänkande.
/En text i sin kontext, d v s att relationer
inom och mellan texter kan åskådliggöras
och ges direkt åtkomst till , liksom material
om verkets/författarens historiska/
sociala/kulturella sammanhang.
/Flerversionalitet, d v s utgåvans förmåga
att hantera ett verk med alla dess versioner.

/Genom hypermedia förtydliga
kontextuellt material, samt ge uttryck för
ett verks anpassningar till olika
medieformer.
/Anpassnings- och valmöjligheter,
användarens behov och intressen kan
styra.
-Användaren är aktiv, medskapande med
möjlighet att välja mellan olika versioner
och sin egen  väg igenom dem, samt ges
möjlighet att reagera och diskutera.
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mer styrd. I endast ett fåtal av utgåvorna kan man emellertid hamna i en helt låst
position. Vanligtvis erbjuds vägar tillbaka eller framåt.

När det gäller hur manifestationen av verket är sammanlänkat till andra versioner och
annotationer finns också ett antal tankar om hur det bör vara utformat för att ett
mervärde skall åstadkommas. Grundtanken är att använda länkningen för att visa på
relationer mellan texter och inom texter, och skapa direkt åtkomst till detta på ett
flexibelt vis. Detta innebär, menar McGann, att komplexiteten i litterära verk kan
hanteras.151 Shillingsburg anser att olika fönster är att föredra, medan de flesta andra
inte ger några direkta tekniska lösningar.152 Vi har därför bedömt detta genom att titta
på ”samtidighet”, d v s vad man som läsare har direkt tillgång till på samma sida.

Vid bedömningen av detta kom den största kategorin att utgöras av utgåvor som
genom länkar från manifestationen visade annotationer och andra versioner på en
separat sida. Detta innebär dels att en text i taget sätts i centrum där förklaringar och
andra versioner ses på nya sidor, dels att det blir svårare att jämföra texter än
exempelvis genom parallella visningar. Vid sidan av denna kategori gav emellertid
ett flertal utgåvor möjlighet att se annotationer och andra versioner genom antingen
pop-up fönster eller parallellt genom ramar.

Något som inte systematiskt undersöktes i utgåvorna var huruvida det i
annotationerna länkades vidare, vilket ytterligare skulle kunna förstärka den direkta
åtkomsten till material som visar på intertextuella relationer. Vi såg dock tydliga
exempel på detta bland utgåvorna. I :���E��
� ����
�9���
��9��� finns i ett verk
anspelningar på en passage i Bibeln. I noten till den specifika meningen i verket fanns
en extern länk som pekade mot en webbplats med just Bibeln i fulltext.

Hypertextualiteten i samband med utgåvans omfattning berörs av ett flertal teoretiker.
Sammanlänkningen inom manifestationen till andra versioner/annotationer, samt till
allt det material som utgåvan kan rymma, innebär att man som läsare får en text i hela
sin kontext, d v s att hyperlänkarna tar läsaren direkt till det refererade materialet.
Den elektroniska utgåvan kan således vara omfångsrik utan att vara otymplig.153 I
Modern Language Associations riktlinjer skrivs att detta bör uttnyttjas i elektroniska
utgåvor och att redan befintligt elektroniskt material kan länkas till.154 Shillingsburg
uttrycker detsamma i mer målande ordalag: utgåvan bör växa till ett arkiv med olika
versioner, kontextuellt material, kritiska essäer och bibliografier. 155McGann och
Lavagnino formulerar liknande tankar om den elektroniska utgåvans förmåga att
innehålla ett verk med alla dess versioner och att utgåvan hela tiden är öppen för
infogande av nytt material. De elektroniska utgåvorna kan på detta sätt vara

                                                          
151 McGann (1997). s. 18ff.
152 Shillingsburg (1996b). s. 33f.
153 Landow (1997). s. 3f.
154 MLA (1997). Avsnitt IV.
155 Shillingsburg (1996b). s. 24,
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dynamiska och föränderliga och genom detta ge uttryck för kunskapens kumulativa
natur, menar McGann.156

Gällande utgåvornas omfattning utifrån ett mervärdesperspektiv, kan en majoritet av
de 31 utgåvorna sägas ligga i linje med tanken om att utgåvorna ska växa till arkiv
och bli en del av ett större nätverk. Flertalet av utgåvorna rymmer alltså omfattande
material som sätter in författaren/verket i ett större sammanhang. De flesta pekar även
utöver sig själva och skapar direkt åtkomst till relaterat material på webben.

Angående flerversionaliteten kan konstateras att en majoritet av utgåvorna rymmer
mer än en manifestation av ett verk. Det är emellertid endast ett fåtal av dessa som
rymmer ett stort antal versioner av ett och samma verk. Tanken att den elektroniska
utgåvan ska rymma ett verk med alla dess versioner kan inte sägas infrias i någon
större utsträckning. Huruvida utgivarna planerar infogande av fler versioner och
utgåvorna därför skall anses vara dynamiska och föränderliga eller inte är dock
svårbedömt. Ett fåtal av utgåvorna deklarerar tydligt att de är växande, medan en
majoritet inte lämnar några uppgifter om detta.

'��������
5��;����

Genom den hypertextuella grunden kan interaktivitet skapas i den mening att val av
version kan möjliggöras och dess framträdelseform påverkas. De mervärden som
knyts till interaktivitet är att användaren själv kan bestämma vilken version av verket
som skall läsas samt ges möjlighet att påverka det textuella uttrycket utifrån sina egna
behov och intressen. John Price-Wilkin beskriver det som att utgåvan tar form och
definieras genom användarens behov och preferenser. En och samma utgåva kan
således för en användare vara en kritisk utgåva, för en annan en faksimilutgåva och
för ytterligare någon endast bestå av ren oannoterad text.157 I detta ligger även
användarens möjlighet att välja om en version i taget skall studeras eller om två eller
fler skall jämföras genom parallelläsning. 158 Alltså, genom användarens val påverkas
vad som visas och hur det visas

I undersökningen av hypertextualiteten framgick att flertalet av utgåvorna ger
användaren möjlighet att välja mellan åtminstone två olika versioner av ett verk. Att
som användare kunna välja mellan ett flertal olika manifestationer av ett och samma
verk utifrån sina egna intressen kan emellertid inte sägas vara ett genomgående drag
hos de undersökta utgåvorna. Fastän detta inte är en användarundersökning, vilket
innebär att vi egentligen inte kan uttala oss om alla potentiella användarens behov,
menar vi att en större mångfald i manifestationstyper och framträdelsesätt i högre
utstäckning kan tillmötesgå en heterogen  publik av användare. Eftersom vi använder
oss av begreppet version i bred bemärkelse anser vi vidare att de verk som är föremål
för utgåvorna kan förväntas existera i mer än en version och att detta med fördel

                                                          
156 McGann (1996b). Avsnitten ” Scholarship in the Age of Networked Archives” och ” Radiant
Scholarship and Criticism”.
157 Price-Wilkin (1994). Avsnitt 4.1.
158 Lavagnino (1995). Avsnittet ”The appeal of hypertext”.
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kunde ha tagit sig uttryck i de elektroniska utgåvorna med tanke på det potentiella
mervärdet som detta innebär. En majoritet av utgåvorna ger heller inte uttryck för
möjligheten att genom parallella visningar jämföra olika versioner.

Gällande andra sätt att påverka framträdelseformen var möjligheterna små. I ett fåtal
av utgåvorna kunde man förstora och förminska faksimil samt välja att läsa med eller
utan ramar.

Tanken att elektroniska utgåvor ska kunna rymma ett verk med alla dess versioner
samt att användaren ska kunna jämföra dem genom exempelvis parallelläsning och
påverka framträdelseformen utifrån sina egna behov och intressen kan alltså inte
sägas infrias bland en majoritet av de 31 utgåvor som här undersökts.

Något som inte lyfts fram av de mer optimistiska teoretikerna är att de som står
bakom de elektroniska utgåvorna, vid sidan av att ge valmöjligheter, kan förhindra
interaktivitet på ett helt annat sätt än i tryckta utgåvor. I en tryckt utgåva är det
omöjligt att hindra läsaren från att läsa i vilken ordning som helst, stryka under ord,
till och med riva ut sidor om så önskas. I en elektronisk utgåva kan man emellertid
både förhindra användaren att läsa i vilken ordning som helst, att markera text och att
kopiera text. Den tänkta läsningen från utgivarnas sida kan således bli styrande i
större utsträckning i elektroniska utgåvor än i tryckta. Möjligheterna till att påverka
framträdelseformen hos de undersökta utgåvorna är begränsade. 1998 konstaterade
Pang att potentialen att manipulera befintliga hypertextdokument inte är realiserad.159

Denna undersökning visar att Pangs uttalande äger giltighet än idag.

Under interaktivitet har även sök- och diskussionsmöjligheter undersökts. De
mervärden som kan knytas till detta är dels att användaren ges möjlighet att direkt ta
sig till en specifik passage i en manifestation och därigenom välja sin egen ingång till
materialet, dels att användaren genom diskussionsmöjligheterna kan ta aktiv del av
den vetenskapliga kommunikationen. Det är framförallt diskussionsmöjligheterna
som berörs av teoretikerna. Både i MLA:s riktlinjer och i Shillingsburgs resonemang
återfinns tanken att användaren ska ges möjlighet att både lägga till egna
kommentarer och läsa andras inom ramen för utgåvan.160 Även Landow berör detta i
sin syn på den revolutionerade läsarrollen i en hypertextmiljö där läsaren kan anta en
författarroll genom att kommentera och reagera direkt på materialet och få detta
publicerat inom utgåvan.161

Bland de elektroniska utgåvor som har undersökts har endast ett fåtal förverkligat
möjligheten att kommentera och läsa andras kommentarer inom utgåvans ramar.
Majoriteten av utgåvorna rymmer endast en e-postadress till de ansvariga utgivarna
genom vilken kontakt kan skapas. Klyftan mellan läsare och författare kvarstår alltså.
De allra flesta av utgåvorna har en sökfunktion genom vilken man kan söka på ord
och fraser och se dess förekomst i manifestationerna samt ges direkt åtkomst till de
aktuella passagerna. Studiet av verken kan på detta sätt bli både mer smidigt och
effektivt.

                                                          
159 Pang (1998). Avsnittet ”Strengths and Flaws of Hypertext Theory: Foundational Issues”
160 MLA (1997). Avsnitt IV., Shillingsburg (1996b). s. 33f.
161 Landow (1997). Kap. 1-2.
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Ett mervärde som elektroniska utgåvor kan sägas ha i förhållande till tryckta är
förmågan att vara hypermediala. En tryckt utgåva kan endast rymma och ge direkt
åtkomst till text och bild, medan den elektroniska inte har dessa begränsningar. I
MLA:s riktlinjer betonas att lämpligt icke-textuellt material endast kan förbättra den
vetenskapliga kvalitén i de elektroniska utgåvorna. Som exempel ges faksimil,
illustrationer, uppläsningar och framföranden av dramatiseringar.162 Verkets
anpassningar till olika medier kan således fångas. Även Shillingsburg menar att text,
bild, ljud och färg bör integreras i utgåvan.163

I de undersökta utgåvorna finns hypermediala inslag med endast ett fåtal undantag.
Det rör sig om faksimil, illustrationer, kartor, uppläsningar, musik och filmsekvenser.
Detta används dels inom det kontextuella materialet, dels är det direkt knutet till
manifestationen av verket. Utgåvorna som helhet kan således sägas vara
hypermediala i den mening att de knyter text till andra medietyper genom länkningen.
Alla utgåvorna rymmer dock inte hypermediala manifestationer av själva verken, och
bland de som gör de finns endast ett fåtal som integrerar medietyper som en tryckt
utgåva inte kan hantera, d v s ljud och rörliga bilder. Bland flertalet av utgåvorna
finns vidare hypermediala inslag utan tydligt vetenskapligt syfte, vilket innebär att
exempelvis okommenterade bilder förekommer. Dess existens tycks främst bestå i att
göra utgåvan mer tilltalade rent estetiskt, alternativt att de finns där endast eftersom
tekniken medger det.

'�&���;��2�5�4��4��2���3�

I ovanstående analys har utgåvorna satts i direkt relation till tankar om mervärden och
hur elektroniska utgåvor bör vara utformade. Tendenser i hur förekomsten och
utformningen av hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet tar sig uttryck
bland utgåvorna som grupp har urskiljts. Frågan om varför det ser ut som det gör,
varför det trots tydliga tendenser bland utgåvorna som grupp ändå finns stora
skillnader dem emellan, har emellertid inte berörts. En förklaring till den varierande
utformningen kan finnas i det faktum att de som står bakom utgåvorna uppvisar en
skiftande grad av mediemedvetenhet. I vissa av utgåvorna finns ingen tydlig tanke
alls uttryckt om varför man valt att göra utgåvan elektronisk, medan andra utgivare
har utförliga resonemang om fördelarna med en elektronisk utgåva. I ytterligare ett
antal utgåvor är även upphovskvinnorna/männen samma personer som i den
teoretiska litteraturen talar om mervärdena. Här tänker vi främst på Jerome McGann
med sitt skötebarn :���9���������������.

Uppenbart är att utgåvorna genom sina olika syften varierar i utformningen. En
uttalad tanke om varför utgåvan är elektronisk innebär dock inte automatiskt att
utgåvorna slaviskt följer MLA:s riktlinjer eller andra mervärdesteorier. En
medvetenhet om potentiella mervärden behöver inte heller alltid finnas uttryckt inom
själva utgåvan, men kan ändå existera. Det hela gör saken svårundersökt.

                                                          
162 MLA (1997). Avsnitt I.D.1.
163 Shillingsburg (1996b). s. 33f.
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Bland de utgåvor som rymmer resonemang om mediet som bär utgåvorna och hur
detta kan utnyttjas återfinns flera av de tankar som presenterats i våra teoretiska
utgångspunkter. Man vill utnyttja fördelarna med Internet och datorn som resurs
( �"�:B�
��2������2
��), man vill låta utgåvan växa till ett arkiv (:���@�"�
�������), man vill möta användare med olika behov och intressen (?��������2
��),
man vill överskrida begränsningarna med en tryckt utgåva och utnyttja flexibiliteten i
det elektroniska mediet (:���C��������?��"����� ���B�), man hänvisar direkt till
Landow och hans syn på hypertextualitet och hypermedia (2������
�?�*), man
hänvisar till MLA (5
���
���)�"�������;�����
�), man vill experimentera med det
interaktiva medium som webben utgör (:�����8�0), man hänvisar till Lavagnino
och McGann (alla utgåvorna inom Romantic Circle). Exemplen kan göras fler.
Uppenbart är att flertalet av upphovsmännen/kvinnorna besitter en
mediemedvetenhet, men att denna mediemedvetenhet inte alltid tar sig uttryck i hur
utgåvorna i praktiken är utformade.

En annan förklaring till utgåvornas varierande utformning kan sökas i det faktum att
vissa av dem är skapade redan så tidigt som 1994 och inte är uppdaterade sedan dess,
medan andra är aktivt underhållna. Tidiga och ej uppdaterade utgåvor kan förväntas
innehålla mindre tekniska finesser. I och med att programvaror förändras och nya
tekniker utvecklas är det självklart att tidiga utgåvor inte hade samma tekniska
förutsättningar vid tidpunkten för skapandet som de senare. Utgåvornas utformning
har dock inte systematiskt satts i relation till när de senast uppdaterades i denna
undersökning. Vi har emellertid sett exempel på utgåvor vars utformning kan
förklaras genom ett sådant resonemang. Här tänker vi på utgåvan )�����
��7��

som inte tycks ha uppdaterats sedan den skapades 1994. Utgåvan ger inte utrymme
för interaktivitet i någon större utsträckning och innehåller knappt några
hypermediala inslag alls.

Den kanal som bär ett budskap, d v s mediet, påverkar vad som kan sägas och hur det
kan sägas, men detta innebär inte att elektroniska vetenskapliga utgåvor automatiskt
besitter en mängd mervärden. I denna undersökning av elektroniska vetenskapliga
utgåvor på webben kan vi  konstatera att det finns en stor skillnad mellan teori och
praxis och att endast ett mindre antal av de mervärdesgenererande aspekterna av
hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet kan sägas förverkligas fullt ut. De
möjligheter och potential som teoretiker som McGann lyfter fram tycks vara svåra att
realisera och ta sig uttryck i praktiken. Idealiserande resonemang förs istället om en
vetenskaplig revolution som varken tycks existera eller vara i direkt antågande. I den
optimistiska iver som mervärdesteoretikerna ger uttryck för verkar de i viss
utsträckning glömma bort eller ignorera de problem och begränsningar som det nya
mediet också kan skapa. I detta sammanhang kan Bolters tankar om ”remediation”
vara talande.164 De elektroniska utgåvorna anses vara bättre än de tryckta, men står i
praktiken inte alltid för något revolutionerande nytt. De rymmer istället i ganska stor
utsträckning den tryckta utgåvans drag med endast en eller högst två versioner av ett
verk, med en styrd läsning och en liten möjlighet att påverka framträdelseformen. De
integrerar vidare i liten utsträckning medietyper som inte det tryckta mediet klarar av
att innehålla. Det tryckta mediet är även hela tiden närvarande genom direkta
hänvisningar till det. Utgåvorna kan alltså inte sägas vara frigjorda från det tryckta
mediet och därigenom ge uttryck för en helt ny medialitet.
                                                          
164 Bolter (2001). s. 23.
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De mervärden som i störst utsträckning kan sägas infrias i utgåvorna är att de rymmer
en stor mängd av material och genom länkar ger uttryck för relationer mellan och
inom texter, samt skapar direkt åtkomst till detta på ett smidigt sätt. Vi återkommer
således till Susans Hockeys konstaterande att mycket av intresset kring elektronisk
text handlar just om åtkomst, medan andra potentiella mervärden inte lika tydligt gör
sig gällande.165 Ett överraskande litet antal av utgåvorna utnyttjar mediets förmåga till
interaktivitet, framförallt vad gäller diskussionsmöjligheter. Just interaktiviteten tycks
också vara den egenskap som är svårast att ringa in och tydligt definiera vad det
innebär hos mervärdesteoretikerna. Aarseths beskrivning av den gängse
användningen av begreppet är här talande: ”[…] various vague ideas of computer
screens, user freedom, and personalized media.”166

Det finns dock tydliga undantag där mediets förmåga att skapa ett mervärde utnyttjas,
exempelvis dess förmåga att hantera flerversionella verk på ett flexibelt sätt. Vi
tänker här främst på utgåvor som (0�����@����, där flera olika versioner av ett verk
presenteras parallellt genom ramar och en syntes av alla dessa versioner skapas, och
:���@�"���������, där transkriptioner och faksimil av ett flertal olika versioner är
tillgängliggjorda på ett integrerat sätt. Det är i utgåvor som dessa som mediets
potential att skapa ett vetenskapligt mervärde verkligen synliggörs. Vi ser här
möjligheten att i en elektronisk utgåva kunna integrera och hantera ett flertal
versioner av ett verk utan att sätta en text i centrum och låta den överordna sig andra.
De olika versionerna kan både stå för sig själva och jämföras med varandra.

I denna undersökning har teorier om elektroniska vetenskapliga utgåvor ställts mot
hur ett urval av utgåvor i praktiken är utformade. Dokumentanalysen har varit
begränsad till tre variabler i form av mediespecifika egenskaper, vilka har studerats i
källmaterialet. Med det val av variabler som gjorts, anser vi att vi har lyckats täcka in
flera av de aspekter som rör just utgåvornas utformning utåt sett, d v s det som möter
användaren. En mer omfattande undersökning skulle med liknade metodansats kunna
belysa ett större antal variabler. Vi tänker på frågor som exempelvis rör
uppmärkningen av och transportabiliteten hos utgåvorna. Detta är mer bakomliggande
faktorer som påverkar utformningen av utgåvornas yttre attribut och utgåvornas
tillgänglighet.

Vid sidan av att variablerna varit begränsade i antal, finns även begränsningar i
urvalet av utgåvor som kan ha påverkat denna studies resultat. Ett större källmaterial
som även inkluderar avgifts- och lösenordsbelagda utgåvor skulle kanske ge ett
resultat som ligger mer i linje med mervärdesteorierna. Dessa utgåvor kan förväntas
vara mer genomarbetade och aktivt underhållna i och med att de antingen riktar sig
till en betalande publik eller en ”utvald” publik. En mer omfattande studie, med ett
större källmaterial, skulle förmodligen även ge en delvis annan bild av utgåvorna än
vad som här har skapats. Detta beror på att de kategorier som används för att beskriva
utgåvorna har skaptas utifrån det specifika källmaterial som denna undersökning
baserar sig på. I och med att flertalet av utgåvorna även är dynamiska och
föränderliga, skulle även exakt samma källmaterial kunna uppvisa andra tendenser

                                                          
165 Hockey (2000). s. 3.
166 Aarseth  (1997). s. 48.
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om studien upprepas vid ett senare tillfälle. Detta påverkar undersökningens
reliabilitet.

De frågor som denna studie belyser genom dokumentanalys, skulle även kunna
studeras genom en helt annorlunda metodansats. Frågor gällande mediets påverkan på
hur den vetenskapliga utgåvan gestaltar sig, skulle kunna undersökas genom en
komparativ analys av ett antal tryckta respektive elektroniska vetenskapliga utgåvor.
Eventuella likheter och skillnader mellan det tryckta och elektroniska mediet skulle
kunna bli tydligare med ett sådant angreppssätt. Om, hur och i vilken utsträckning
utgåvorna verkligen används i forskning och undervisning, samt vilken utformning
som det vetenskapliga samhället (vid sidan av teoretikerna) efterfrågar är andra
infallsvinklar på detta ämnesområde som är av intresse för forskning. Detta skulle
med fördel kunna belysas genom användarundersökningar.
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I denna uppsats har förekomst och utformning av mervärdesgenererande
mediespecifika egenskaper i ett urval av elektroniska vetenskapliga utgåvor av
skönlitteratur på webben undersökts. Detta har gjorts i syfte att belysa hur ett antal
elektroniska vetenskapliga utgåvor förhåller sig till teorier om dess potentiella
mervärden, samt om utgåvorna kan anses ge uttryck för en radikalt ny medialitet.
Egenskaperna avgränsades till hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet. De
frågor som ställdes var i vilken utsträckning egenskaperna förekommer i de
undersökta utgåvorna, på vilket sätt de tar sig uttryck i de undersökta utgåvorna och
om förekomsten/utformningen ligger i linje med riktlinjer och teorier om hur
elektroniska vetenskapliga utgåvor bör utformas för att skapa ett mervärde ur
vetenskaplig synpunkt.

I metodavsnittet avgränsades och definierades vad som avsågs med elektroniska
vetenskapliga utgåvor av skönlitteratur på webben, angreppssättet beskrevs som
kvalitativt med kvantifierande inslag och urvalsförfarandet beskrevs som en
snöbollseffekt. Därefter presenterades källmaterialet – 31 elektroniska vetenskapliga
utgåvor. Slutligen gavs en bild av den tidigare forskningen, där det kunde konstateras
att några större empiriska undersökningar ännu inte gjorts inom uppsatsens
ämnesområde.

I de teoretiska utgångspunkterna resonerades först och främst om webbens
egenskaper med utgångspunkt från teoretiker som Landow, Svedjedal, Bolter, Pang
där begreppen hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet definierades och
ringades in. Därefter presentarades teoretiker som McGann och Lavagnino som mer
direkt utgår från elektroniska vetenskapliga utgåvor och vilket mervärde de besitter i
sitt resonemang. Slutligen fördes en mer kritisk diskussion i syfte att nyansera bilden
av webbens och de elektroniska utgåvornas potential. Här kan bland andra Aarseth
nämnas med sina tankar om ergodisk litteratur, samt Bolter med sin teori om
”remediation”.

Med utgångspunkt från de teoretiska utgångspunkterna operationaliserades
egenskaperna hypertextulitet, interaktivitet och hypermedialitet till ett antal
iakttagbara variabler och konkreta frågeställningar. Denna operationalisering kom
sedan att ligga till grund för den empiriska undersökningen.

I resultatredovisningen gjordes en tematisk uppdelning utifrån egenskaperna
hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet. Hypertextualiteten i utgåvorna
undersöktes genom deras övergripande navigationsstruktur, manifestationernas
länkning till annotationer och versioner samt utgåvans omfattning. Här kunde
konstateras att flertalet av utgåvorna var varken helt decentraliserade eller helt
hierarkiska, att en majoritet av utgåvorna länkade samman manifestationerna med
annotationer eller versioner genom pop-up fönster eller genom ramar, samt att
utgåvorna i stor utsträckning var omfattande i och med att de både rymmer mycket
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material inom utgåvan samt länkar samman utgåvan med existerande material på
webben.

Interaktiviteten undersöktes genom vilka valmöjligheter användaren har gällande
manifestationstyper och andra sätt att påverka framträdelseformen, samt vilka sök-
och diskussionsmöjligheter som utgåvorna rymmer. Manifestationstyperna visade sig
variera och i flertalet av utgåvorna tilläts användaren välja mellan åtminstone två
olika versioner. Andra sätt att påverka framträdelseformen var dock begränsade. En
majoritet innehöll vidare en sökfunktion, medan endast en minoritet innehöll någon
typ av diskussionsforum.

Hypermedialiteten i utgåvorna studerades genom vilka olika medietyper som
utgåvorna rymde samt vilken roll de spelade i utgåvorna. En majoritet av utgåvorna
visade sig vara hypermediala i den meningen att de, vid sidan av text, även innehöll
bild, ljud och filmsekvenser. Endast en minoritet av utgåvorna innehöll dock
medietyper inom manifestationerna av verken som inte en tryckt utgåva skulle kunna
hantera.

Med utgångspunkt från resultatredovisningen kunde i analysen fastslås att en stor
skillnad föreligger mellan teorier om hur elektroniska vetenskapliga utgåvor bör vara
utformade för att skapa ett mervärde ur vetenskaplig synpunkt och hur utgåvorna i
praktiken är utformade. Utgåvorna visade sig reproducera drag i det tryckta mediet
genom den styrda läsningen, de begränsade möjligheterna att påverka
framträdelseformen samt att utgåvorna sällan rymde mer än två versioner av ett verk.
De mervärdesgenererande aspekterna av de mediespecifika egenskaperna som i störst
utsträckning förekom i utgåvorna är att man genom länkningen visar på relationer
inom och mellan verk samt skapar åtkomst till stora mängder av omkringliggande
material – både inom utgåvorna och utanför. Endast en minoritet av utgåvorna
utnyttjade möjligheterna med interaktivitet. I endast ett fåtal av utgåvorna fanns
exempelvis diskussionsforum och möjligheter att påverka framträdelseformen.
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%� 1��5�3


I tabellerna visas utgåvornas kategoriplacering under de olika aspekterna av
hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet. Utgåvornas titlar är förkortade.

1��5�5�����*9=�
��?�25�����

 Navigations- 
struktur

Verkens länkning till 
annotationer/versioner

Aikin - Poems (1773). 1 5
C. J. L. Almqvist : Samlade Verk 3 2
Decameron Web 2 2
Dickinson Electronic Archives 2 5
Digital Dante 2 4
Internet Shakespeare Editions 3 2
John Milton Reading Room 2 4
Jonathan Swift - Gulliver´s Travels 3 3
L.E.L's "Verses" and the Keepsake for 
1829 1 2
Lyrical Ballads 2 4
Mark Twain 3 1
Mary Robinson. Sappho and Phaon. 4 2
On the Medusa of Leonardo da Vinci 2 2
Presumption; or, the fate of 
Frankenstein 3 1
Snow White 3 2

Solyman and Almena. An Oriental Tale 2 4
The Blake Archive 2 5
The Complete Works of Marlowe 2 5
The Devil´s Walk 3 4
The Divine Comedy 1 5
The General Prolouge 1 5
The Last Man 3 3
The Latin Prose and Poetry 3 2
The Mortal Immortal 3 3
The Political House that Jack Built 2 2
The Rossetti Archive 4 1
The Samuel Coleridge Archive 3 2
The Sound and Fury 2 2
The World of Dante 2 3
Thomas Gray 2 2
Uncle Tom's Cabin 3 3
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1��5�5��1��*9=�
��?�25�����

Verk/versioner 
inom utgåvan

Material inom 
utgåvan

Material utanför 
utgåvan

Aikin - Poems (1773). 2 2 2
C. J. L. Almqvist : Samlade Verk 3 2 4
Decameron Web 2 2 4
Dickinson Electronic Archives 4 2 4
Digital Dante 5 2 4
Internet Shakespeare Editions 4 2 4
John Milton Reading Room 5 1 4
Jonathan Swift - Gulliver´s Travels 2 2 4
L.E.L's "Verses" and the Keepsake for 1829 2 2 3
Lyrical Ballads 2 1 4
Mark Twain 5 2 4
Mary Robinson. Sappho and Phaon. 1 1 1
On the Medusa of Leonardo da Vinci 1 2 4
Presumption; or, the fate of Frankenstein 1 2 4
Snow White 1 2 4
Solyman and Almena. An Oriental Tale 2 2 4
The Blake Archive 4 1 4
The Complete Works of Marlowe 4 1 2
The Devil´s Walk 2 2 4
The Divine Comedy 2 2 1
The General Prologue 2 1 2
The Last Man 5 2 4
The Latin Prose and Poetry 2 1 2
The Mortal Immortal 2 2 4
The Political House that Jack Built 4 1 2
The Rossetti Archive 5 2 4
The Samuel Coleridge Archive 3 2 4
The Sound and Fury 2 2 4
The World of Dante 1 1 2
Thomas Gray 3 2 4
Uncle Tom's Cabin 5 2 1
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1��5�5��������
5��;����

manifestations-
typer*

sök- 
möjligheter

diskussions- och 
reaktionsmöjligheter

Aikin - Poems (1773). 5a nej nej
C. J. L. Almqvist : Samlade Verk 3a ja nej
Decameron Web 4a ja nej
Dickinson Electronic Archives 2b ja nej
Digital Dante 4b ja nej
Internet Shakespeare Editions 1a nej ja
John Milton Reading Room 3a nej nej
Jonathan Swift - Gulliver´s Travels 3a ja nej
L.E.L's "Verses" and the Keepsake for 
1829 2a ja nej
Lyrical Ballads 6b nej nej
Mark Twain 1a ja nej
Mary Robinson. Sappho and Phaon. 3a nej nej
On the Medusa of Leonardo da Vinci 3a ja ja
Presumption; or, the fate of 
Frankenstein 6a ja nej
Snow White 3a nej nej

Solyman and Almena. An Oriental Tale 5b ja nej
The Blake Archive 2b ja nej
The Complete Works of Marlowe 4b ja nej
The Devil´s Walk 3a ja nej
The Divine Comedy 4b ja ja
The General Prologue 4b nej nej
The Last Man 3a ja nej
The Latin Prose and Poetry 4a nej nej
The Mortal Immortal 3a ja nej
The Political House that Jack Built 2a ja nej
The Rossetti Archive 2a ja nej

The Samuel Coleridge Archive 3a nej nej

The Sound and Fury 6a nej nej
The World of Dante 3a ja nej
Thomas Gray 3a ja ja
Uncle Tom's Cabin 1b ja nej

a=ej parallellt 
b=parallellt
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1��5�5����*9=�
6�4�5�����

medietyper mediernas roll i utgåvan
Aikin - Poems (1773). 5 2
C. J. L. Almqvist : Samlade Verk 1 1
Decameron Web 4 3
Dickinson’s Electronic Archives 5 2
Digital Dante 4 3
Internet Shakespeare Editions 5 2
John Milton Reading Room 1 2

Jonathan Swift - Gulliver´s Travels 2 2

L.E.L's "Verses" and the Keepsake for 1829 5 2

Lyrical Ballads 3 2

Mark Twain 4 2

Mary Robinson. Sappho and Phaon. 1 2

On the Medusa of Leonardo da Vinci 1 3

Presumption; or, the fate of Frankenstein 1 3

Snow White 2 3

Solyman and Almena. An Oriental Tale 5 2

The Blake Archive 3 2

The Complete Works of Marlowe 1 3

The Devil´s Walk 1 3

The Divine Comedy 4 2

The General Prologue 4 2

The Last Man 4 2

The Latin Prose and Poetry 1 1
The Mortal Immortal 2 2
The Political House that Jack Built 3 2
The Rossetti Archive 2 2

The Samuel Coleridge Archive 1 1
The Sound and Fury 2 2

The World of Dante 4 2
Thomas Gray 2 3
Uncle Tom's Cabin 4 3
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