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En brottslings bekännelser 
Du har just börjat läsa en avhandling. Bara genom att skanna av innehålls-
förteckningen och bläddra i boken känner du igen att det rör sig om en 
avhandling. Som sådan kommer den att erbjuda ett läsmotstånd, minerad som 
den är med fotnoter, reservationer, facktermer och annan vetenskapens 
taggtråd. Sådan är genren. Taggtråden är ett vapen i sold för den vetenskap 
som gör anspråk på saker som objektivitet och prövbarhet. Den här avhand-
lingen är dessutom en närläsning av en annan vetenskaplig genre, den 
textkritiska utgåvan, och gör bland annat en poäng av att kritiskt granska dess 
legitimering och anspråk på sådan objektiv vetenskaplighet. Då borde den i 
konsekvensens namn också nedan kunna kunna viska ett memento mori till 
sig själv. 

❦  

På många sätt är det här arbetet en rapport över företagna brott.  

Det är ett brott mot den avhandling som aldrig blev. Man blir inte "klar" med 
sin avhandling, man är bara nödd att lämna den ifrån sig när tiden runnit ut. 
Författaren tvingas se över sitt lappverk och försöka göra många texter till en. 
Sörja över de darlings han tagit av daga. Förlika sig både med den text som 
aldrig fick komma till tals och den som blev en kompromiss. Ett brott består 
ibland av känslan av att vara en spelare och hoppas att ingen synar bluffen. 
Fråga mellan skål och vägg en doktorand om han inte känner sig som en 
simpel bedragare, och du får ett generat leende till svar. Men så är genrens 
spelregler. Det uppstår ett brott mellan det man vill och det man kan, men 
humbugkänslan dröjer sig kvar. 

Avhandlingen är också en rapport över i bästa fall lån och i sämsta fall stölder. 
Idealt är visserligen en avhandling ett brott med det tidigare gjorda, och jag 
har också försökt lägga ett förklaringsmönster som inte tidigare existerat. Men 
samtidigt bygger varje avhandling inte bara på brott utan på kontinuitet. 
Redan efter något års skrivande börjar det bli svårt att dra en gräns mellan 
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lånegods, inspiration och självständiga idéer. Arbetet hade inte kunnat 
genomföras utan de många företrädarna på alla de områden jag behandlar. 
Min skuldlista är i det fallet lång. En tröst är de pliktskyldigt redovisade 
litteraturreferenserna: kvitton lämnade till akademins skatteverk. Men det är 
bara det direkt refererbara. Många lästa skrifter har förblivit anonyma 
undertexter till avhandlingen, och till dessa skickar jag ett postumt tack.  

En av avhandlingens studieobjekt är teorier om den sociala texten: ett verk 
och dess texter blir inte till genom en isolerad individs försorg. Avhandlingen 
själv är vittne till detta. Bara de fel och brister som finns i avhandlingen är helt 
och hållet mina egna. Annars är den ett resultat av den hjälp jag fått, och i mitt 
fall har hjälpen kommit från så många olika håll, att uppräkningen nedan bara 
representerar ett urval. 

There is not enough room to mention all the inspiring people I’ve 
corresponded with in writing and talking during the last years and who, in 
their way, have contributed to this thesis. Suffice it to mention Rune 
Dalgaard, Katherine Hayles, Birger Hjørland, Dirk Van Hulle, Niels Windfeld 
Lund, Dan O’Donnell, Espen Ore, Adrian van der Weel and Edward 
Vanhoutte. A special thanks to Jack Andersen for the late night talks and his 
close reading of a late thesis draft. 

Av svenska compañeros finns det så väldigt många, men ett stort tack måste 
gå till Jonas Carlquist, Anna Gunder, Lars Holm, Ulrika Kjellman, Monica 
Langerth Zetterman, Erik Peurell, Anne Scherman, Patrik Svensson och 
Krister Östlund. Ett särskilt tack till Karl-Erik Tallmo, som ständigt lyckas 
tänka utanför textboxen. 

Högskolebiblioteket i Borås har alltid effektivt hjälpt till att anskaffa de mest 
obskyra skrifter, medan högskolebiblioteket i Jönköping tjänstgjort som oas 
och studieplats under många kulna eftermiddagar.  

I synnerhet tre bibliografiska och textkritiska orakel måste särskilt tackas för 
hjälp under arbetet och värdefulla samtal: Dels Per Soldan Ridderstad och 
Rolf DuRietz, två bokforskare med föredömligt precisa pennor och inbjudan 
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till samtal. Dels och framför allt Johan Svedjedal, som bistått med hand-
ledning och uppmuntran i både svarta och vita studiestunder, och som mer än 
någon annan blivit ett svenskt föredöme i att skriva poetiskt och vetenskapligt 
precist på en och samma gång. 

Jag vill också passa på att rikta ett tack till de inspirerande och kunniga 
magisterstudenter jag haft förmånen att handleda. Har den här avhandlingen 
goda sidor, har också ni del i dem. Jag har vidare fått värdefull feedback på 
idéer, papers och olika avhandlingsutkast under forskarseminarier vid 
universiteten i Lund (avd. för bok- och bibliotekshistoria, inst. för kultur-
vetenskaper), Tromsø (inst. för dokumentationsvetenskap) och Uppsala (insti-
tutionerna för ABM, lärarutbildning, lingvistik & filologi  samt litteratur-
vetenskap, avd. för litteratursociologi) och framför allt vid min egen insti-
tution i Borås. Stort tack till Lena Waldau, Lars Seldén, Elena Maceviciute och 
Skans Kersti Nilsson för närläsningar av avhandlingsversioner. Också mina 
andra goda kolleger bland forskande, undervisande och administrativ personal 
har betytt mycket för att arbetet har slutförts, inte minst Göran Berntsson. Ett 
varmt tack också till Jan Buse respektive Christian Swalander för all hjälp med 
omslag och sättning. Det allra största tack till två personer jag samarbetat 
mycket med: Helena Francke och Mikael Gunnarsson, för all uppmuntran, för 
alla våra diskussioner samt för de bästa svaren på alla frågor: bättre frågor. 

Min handledare Joacim Hansson har envist peppat och pepprat med perfekt 
avvägd blandning mellan morot och piska. Han har trott på 
avhandlingsprojektet även när jag själv givit upp, och trots de många tvära 
kast avhandlingen undergått genom åren. Hans kunskap och tålamod har 
givetvis varit alldeles ovärdeliga. Den tacksamhetsskuld jag känner till honom 
överträffas bara i ett fall. 

Mina största borgenärer är nämligen min släkt och familj. Bror och Marianne, 
den här boken hade inte blivit längre än en travkupong utan den tid och det 
stöd ni öst över mig och min familj under det långa arbetet. Hur många 
morgnar och kvällar blev inte avhandlingsarbetet plötsligt akut? Att ni då alltid 
erbjöd hjälp som om det vore den lugnaste och mest självklara sak i världen 
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skruvade ner brottskänslan. Men den allra största skulden och tacksamheten 
går till min Britt och våra barn: Tova, Hugo och Siri. Att vara make och att bli 
far tre gånger om under ett intensivt avhandlingsarbete lämnar fler dörrar 
öppna för det dåliga samvetet än den bästa tidsplanering någonsin kan bomma 
igen. Hur man än gör blir det alltid för lite tid över. Jag är därför glad att jag 
två gånger avbröt avhandlingsarbetet och tog ordentligt med tid till 
föräldraledigheter. Men framför allt har jag fått den bästa hjälp man kan önska 
sig av dig, Britt. Du har tålmodigt stått ut med hugskott och haranger, 
fartblindhet och förtvivlan. Ditt varma stöd har under arbetet varit alldeles 
livsviktigt. Den här boken har trots allt lagt beslag på oanständigt mycket av 
min tid och uppmärksamhet. Det är ett lån det nu har blivit dags att betala 
tillbaka. 

 

Mats Dahlström 

Borås, november 2006. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

När läste du senast en bibliotekskatalog? Var den spännande? 

Frågorna är inte fullt så enfaldiga som de kan förefalla.  

De områden som inom biblioteks- och informationsvetenskap brukar be-
tecknas kunskapsorganisation och bibliografi producerar en mängd mycket 
säregna typer av redskap: klassifikationssystem, tesaurer, bibliografier, biblio-
tekskataloger eller dessas poster. Många av oss kommer ofta i kontakt med de 
här redskapen både i yrket och på vår fritid. Men för åtskilliga förefaller det 
antagligen främmande att ens tala om sådana objekt som ‘texter’. Relativt få 
människor skulle betrakta, och än mindre ‘läsa’, bibliotekskataloger som texter 
med en egen stämma och en egen historia att berätta. Tvärtom har de en 
nimbus av redig värdeneutralitet.1 Kanske är det rentav så, att de bibliografiska 
dokumenten ännu mer än övriga vetenskapliga texter försöker gömma sin 
individuella röst, i sin egenskap av instrument för hantering av andra texter än 
sig själva? Ändå kommer den här avhandlingen att ge sig i kast just med detta 
och genomföra ett slags läsning av en dokumenttyp som i mångt och mycket 
kan betraktas som ett bibliografiskt redskap, och se vilken historia den har att 
berätta. 

En växande forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap har de 
senaste åren försökt undersöka hur bibliografins dokument är kulturellt och 
historiskt villkorade, hur de kan läsas som texter med en underliggande 
ideologi, intention och intresse, hur de kan skvallra om makt och historicitet. 
Avhandlingen har den typen av perspektiv på kunskapsorganisationens 

                                           
1 Den danske bibliografihistorikern Svend Bruhns skriver om hur i sedvanlig bibliografi-
undervisning “bibliografierne plejer at blive præsenteret som nogle objektive hjælpemidler 
der er faldet ned fra Himlen” (Bruhns 2001: 14). Se också Wiegand 1985, Sundin & Johan-
nisson 2005: 35 samt Andersen 2005: ¶6ff. 
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redskap som förutsättning. Arbetets ämneskontext är det bibliografiska fältet 
inom kunskapsorganisation, i sin tur ett av biblioteks- och informationsveten-
skapens huvudområden. 

❦  

‘Kunskap’ i namnet kunskapsorganisation kan förefalla vara ett besvärande 
attribut om beteckningen inte uppfattas avse den förädlade kunskapen, utan 
de verbalt kodade inristningar i materiella bärare genom vilka vi hoppas hämta 
eller utveckla kunskap: dokument. Dokument utgör bibliotekssamlingars 
omedelbara gränssnitt gentemot sina användare och är också kunskaps-
organisationens mer konkreta legobitar.2 Åtskillig bibliografisk och kunskaps-
organisatorisk teori- och modellbildning vilar, skall vi senare se, på en före-
ställning om dokument som triviala, genomskinliga behållare för ett ”inne-
håll”, formulerat som information eller immateriella verk. Lite tillspetsat kan 
vi påstå, att biblioteks- och informationsvetenskapen, när den förflyttade sitt 
intresse från dokument (och dokumentation) till information (och informations-
vetenskap), samtidigt förlorade incitamentet att som intellektuella problem 
betrakta de materiella och strukturella aspekter som är förbundna med doku-
ment och som i tryckkulturens objekt är föremål för studier inom exempelvis 
analytisk bibliografi, textkritik eller bokhistoriska praktiker.3 Det är möjligt att 
med Hayles betrakta detta som en frukt av en ”dematerialisering” inom 
informationsstudier,4 där ande separeras från kropp. Information kan alltså 
med detta synsätt frigöras från sin bärare, dokumentet, och är således immate-
riell. Att det uppstår problem om denna modell mer eller mindre okritiskt 
tillämpas i studier av kommunikationer är en insikt som växer sig allt starkare. 
Det i tryckkulturen skenbart transparenta dokumentet, bäraren av texten, får 
en ökande fokusering som något som är betydelsebärande och som på olika 

                                           
2 Med ett sådant perspektiv kan man argumentera för att beteckningar som just kunskaps-
organisation och ”knowledge management” kunde ersättas av dokumentorganisation och 
”document management”. Såväl Hjørland som Lund har också i flera verk pläderat för den 
typen av ändringar i beteckningarna på ämnets forskningsintressen. 
3 Påpekat redan tidigt av Wilson 1968 och Spang-Hanssen 2001/1970. 
4 Hayles 1999. 
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sätt dikterar villkoren för den text och den potentiella information det kan 
bära. Dess form, material och struktur tycks plötsligt spela roll. I själva verket 
har biblioteks- och informationsvetenskapen de senaste decennierna sett flera 
försök att bredda dokumentbegreppet utöver dess traditionella gränser.5 
Frohmann har nyligen argumenterat i linje med ett sådant synsätt och pläderar 
för en omorientering inom biblioteks- och informations-vetenskap,6 så att 
disciplinen i högre grad riktar sitt intresse  

to the many and varied practices with documents, to their systems of production, 
organization, and consumption, their materiality, the social disciplines required to 
maintain them, and their histories […] to the many heterogenous elements – tech-
nologies, institutions, social discipline, and history – from whose interactions there 
emerges, among other things, information itself.7 

Som exempel på sådana omorienterande studier nämner Frohmann bland 
annat dokumentmaterialitet, teoretiska spörsmål kring bevarande, bokhisto-
riska och dokumenthistoriska studier samt kritisk teori om dokument-
begreppet.  

Även om dessa är områden som fortfarande har en påtagligt undanskymd 
plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen, finns följaktligen en 
växande trend inom humanvetenskaperna, också inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, att betrakta materiella dokument i bibliotek och arkiv 
som viktiga, läsbara tecken på sociokulturell aktivitet och därför av potentiellt 
intresse i sin egen rätt som fysiska objekt. En effekt av detta växande intresse 
är allt fler dokumentanalytiska studier av exempelvis historiskt material, där 

                                           
5 Detta kan illustreras av studier i enskilda dokuments arkitektur, komposition och delar 
(vilket delvis svarar mot den analytiska dokumentforskning Wilson (1968) efterlyste på 
mikronivå), liksom av ett ”dokumentsociologiskt” intresse, som dels förlänger intellektuella 
spår i dokumentationsrörelsen (New Documentation, jfr Frohmann 2004b, se även Buckland 
1997, Levy 2002 och Lund 2004), dels är en del av en större vetenskaplig rörelse under 
1900-talet (med släktingar i litteratursociologi, textsociologi, materialfilologi, socialbiblio-
grafi och modern bokhistoria). Slutligen finns också inom biblioteks- och informations-
vetenskap en gryende vilja att diskutera dokumentformer som arenor för makt och retorik 
(t.ex. Bjelland 2000 eller Paling 2004), ett betraktelsesätt som ligger nära genreteorins och 
delvis aktivitetsteorins undersökningar av skriftliga genrer i termer av diskursivitet, redskap 
och makt. 
6 Frohmann 2004a. 
7 Ibid.: 236-238.  
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syftet med studierna är att se dokumenten som primära objekt. Dokument är 
då något som upprätthåller och upprätthålls av sociala grupper, praktiker, 
teorier och ideologier.8 De är resultatet av dokumentationsprocesser och utgör 
därför vittnesbörd om dessa, samt fyller en given social eller historisk funk-
tion. Inte minst intressant är det därvid att just det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga delfältet kunskapsorganisation börjat anlägga den 
synen i undersökningar av sina egna redskap.9 På skandinavisk mark har vi 
exempelvis sett kritiska ”läsningar” av klassifikationssystem, katalogposter 
respektive bibliografier.10 Föreliggande arbete hoppas bidra till detta växande 
intresse inom kunskapsorganisation. 

❦  

Vi har betecknat bibliografi som en del av det biblioteks- och informations-
vetenskapliga området kunskapsorganisation. Vad kan sägas om karaktären 
hos dessa fälts teoribildning? Vi kommer längre fram i avhandlingen att ägna 
särskilt stort utrymme åt bibliografi som verksamhet och forskningsområde, 
men bör här ägna något kort utrymme åt kunskapsorganisation.  

Bolter gör en distinktion mellan pragmatisk och kritisk teoribildning.11 Den 
förra dominerar inom exempelvis MDI,12 design och datavetenskap, och har 
som syfte att bekräfta och förstärka en rådande praktik.13 Den senare är 
mönsterbildande inom humaniora och syftar snarare att bedriva kritiska 
analyser av praktiker eller rentav dekonstruera dem.14 Hayles är inne på 

                                           
8 För sådan dokumentsociologi (ett ovanligt välskrivet exempel är Levy 2001) är dokument 
något som av oss tilldelats uppgiften att spela en social roll när vi av olika skäl inte kan 
närvara personligen. De är ”talande” föremål, ”bits of the material world [...] that we’ve 
imbued with the ability to speak”, skriver Levy (Ibid.: 23). 
9 Med traditioner från Egan & Shera 1952. Se t.ex. Miksa 1992, Hjørland & Albrechtsen 
1995, Mai 1999, Olson 2002, Andersen 2004 och Paling 2004. 
10 Hansson 1999, Andersen 2002 respektive Bruhns 2004. 
11 Bolter 2003. 
12 MDI är en akronym för forskningsfältet människa–dator interaktion (eng. human–
computer interaction, HCI). 
13 [W]hat passes for theory can often be expressed as rules of thumb for beginners to follow[,] a 
search for formal parameters that can be put into practice (Ibid.: 24) 
14 Ibid.: 17. 
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liknande tankegångar och menar att man bör uppmärksamma skillnader 
mellan naturvetenskapliga respektive humanistiska teorier, där de senare 
snarast bör förstås som ”tolkningsramar”, och där prediktiv kraft, kumula-
tivitet och reduktion inte är lika giltiga som inom naturvetenskaplig teori.15 
Målet för humanistisk forskning är inte i första hand att tillhandahålla 
slutgiltiga lösningar på problem, efter vilket problemlösaren sedan går vidare 
till nya problem och upptäckter, utan att öppna upp och utforska problemen 
och deras frågeställningar.16 

Ämnet kunskapsorganisation (med bibliografi) liksom moderämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap har utmålats som teorifattig mark.17 Påståendet 
stämmer i så måtto att kunskapsorganisation liksom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap generellt saknar egna grand theories och andra toppnivåer i den 
taxonomi av teorityper Grover & Glazier föreslagit.18 Däremot finns det inom 
kunskapsorganisation ett mått av modellering, begreppsliga ramverk och 
begreppsanalyser samt formalteori, t.ex. Zipfs princip eller Bradfords respek-
tive Lotkas lag, vilka motsvarar de lägre och mellersta nivåerna i Grovers & 
Glaziers kategorisering. Den typen av kunskapsorganisatorisk teoribildning 
bär de pragmatiska drag Bolter talar om ovan. Den kännetecknas också enligt 

                                           
15 Hayles 2002: 104f. Janlert & Jonsson (2000) beskriver fyndigt skillnaden mellan natur-
vetenskap respektive kulturvetenskap som en distinktion mellan studier av det givna 
respektive studier av det gjorda. 
16 Zwadlo (1997: 114) för ett närbesläktat resonemang om biblioteks- och informations-
vetenskap i synnerhet, byggt på Vaihingers åtskillnad mellan fiktions- och hypotes-
uppställande vetenskaper. 
17 Se exempelvis temanumren av Library Trends (3/2002 och 3/2004) om teoribildning 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, däribland också kunskapsorganisation. Se 
också Pettigrews & McKechnies (2001) analys av teoritillämpning inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Boyce & Kraft, slutligen, ”found nothing like a theory 
of information science in the sense meant by Popper and by Carnap” (1985: 165; cit. i 
Hjørland & Albrechtsen 1995: 409), efter vad som emellertid får betecknas som ett snävt 
sökande efter teorier som harmonierar med naturvetenskapens teoriideal (Buckland (1990) 
betecknar Boyces & Krafts undersökning rentav som misslyckad och felkonstruerad). 
18 Grover & Glazier 1986. Efter kritik mot en hierarkisk taxonomi av teoribildning som 
tycktes sväva fritt i en kontextlös bubbla, återkom författarna nyligen med en reviderad 
modell, där den i sig oförändrade taxonomin hade placerats in i ett sammanhang av 
individuell och social kunskapsbildning (Glazier & Grover 2002).  
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Case av ett prediktivt ideal,19 och koncentreras därför till dokument och andra 
(mätbara) artefakter, medan den är mindre sysselsatt med människor i 
egenskap av mindre förutsebara variabler. Det är lättare att förutsäga arte-
fakter än människor, menar Case något raljant, och premierar vi detta 
prediktiva krav på teori ter sig därför teorier baserade på artefakter mer 
lockande än sådana med människovariabler. Smiraglia noterar följaktligen, i 
sin historiskt tillbakablickande genomgång av kunskapsorganisationens teori-
bildning, dennas fokusering på verktyg och system för exempelvis biblio-
grafisk hantering av dokument, indexeringstekniker eller informations-åter-
vinning, vilket han menar har gett fältet en pragmatistisk, instrumentalistisk, 
och möjligen rentav en teleologisk slagsida.20 Han efterlyser ett högre inslag av 
humanistisk, kritisk och historicistisk teoribildning, och nämner särskilt 
kociteringsanalyser, semiotik, begreppsanalyser samt studier av bibliografiska 
entiteter och deras relationer. Kunskapsorganisation saknar inte helt bredare 
ansatser av humanistisk och sociologisk natur, där exempelvis arbeten av 
Egan & Shera samt Wilson alltmer har uppmärksammats,21 och där det 
senaste decenniet kunnat uppvisa ett växande intresse för sådana perspektiv.22 
Dessutom finns också, som vi skall se, en mer kritisk, resonerande forsknings-
tradition inom delar av kunskapsorganisationens bibliografiska grenar, med 
kritiska och historiserande analyser av begrepp, bibliografiska entiteter och 
relationer.23 Den här avhandlingen har drivits av ambitionen att i någon mån 
hörsamma den typen av efterlysningar genom att bland annat ge sig i kast med 
historiskt och diskursivt orienterade analyser av begreppsbildningen inom 
bibliografi och närbesläktade områden. 

                                           
19 Case 2003. 
20 Smiraglia 2002a. Här måste nämnas, att Smiraglia i stort sett tycks reducera kunskaps-
organisation till klassifikation, bibliometri, katalogisering och referensbibliografi, medan 
han talar ytterst sparsmakat om exempelvis information retrieval. Också Tillett (1991) 
beskriver teoribildningen som blygsam, pragmatiskt orienterad och närmast ”ad hoc”-artad. 
21 Egan & Shera 1952 och Shera 1970. Wilson (1968) arbetade exempelvis med filosofiska 
grundantaganden inom kunskapsorganisation. 
22 Se översikter i Smiraglia 2001b och 2002a. 
23 En huvudpoäng (och därmed också ett egenvärde) Shaugnessy (1976: 173) ser med en 
begreppsanalytiskt orienterad teoribildning inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
är att generera nya forskningsfrågor. 
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1.1.1 Vetenskapliga utgåvor 

Den dokumenttyp som kommer att stå i fokus för den undersökning du håller 
i din hand är den vetenskapliga utgåvan, även kallad ”den (text)kritiska editionen.” 
Denna har sedan sekler tillbaka haft uppgiften att efter någon form av veten-
skapligt ideal formulerat i form av s.k. textkritik presentera ett litterärt verk för 
sin publik, att överföra verk mellan generationer av läsare och bärande medier. 
Vetenskaplig utgivning påstår något om äldre dokument genom att producera 
nya dokument. 

Utgivare av i synnerhet antikens litterära verk har haft gott om anledningar att 
konfronteras med de problem skilda medietyper erbjuder, eftersom sådana 
verk just har ned- och avskrivits i så många olika typer av bärare inom olika 
familjer av medier. Den vetenskapliga utgåvan är med andra ord en doku-
menttyp som historiskt haft att arbeta med flera olika kronologiska lager av 
dokument och texter med såväl varierande upphovsursprung som repre-
sentation i olika medie-, dokument- och bokformer. Dokumenttypen uppvisar 
en varierande och komplex struktur, och tycks i sina olika undertyper korre-
spondera med olika uppfattningar om vad vi kan avse med verk, text och 
dokument, och hur dessa lämpligast kan fångas, representeras och förklaras. 
Därtill finns också en rikhaltig och livlig teoretisk och metodologisk 
diskussion som förenar flera olika akademiska discipliner. 

Vetenskaplig utgivning arbetar normalt med att textkritiskt granska ett antal 
dokument och i dem skönja den text de antar representerar det verk utgiv-
ningen avser. Verket är den abstrakta princip som håller samman dokumen-
ten. De verk som blir föremål för vetenskaplig utgivning kännetecknas 
vanligen av en hög grad av versionalitet. Det är inte ovanligt att både antikens 
och 1900-talets litterära verk ”består” av flera versioner med sinsemellan 
synnerligen varierande textlydelser. Emellanåt kan versionerna skilja sig åt så 
till den grad att forskare har svårt att avgöra huruvida texterna egentligen kan 
antas representera samma verk. Den vetenskaplige utgivarens uppgift har 
därför varit att på något sätt försöka relatera dessa versioner till varandra och 
avgöra vilken text som bäst representerar verket och som får bli den som 
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slutligen publiceras i den färdiga vetenskapliga utgåvan. Denna måste 
nämligen på något sätt försöka redovisa och representera komplexet av 
versioner, samtidigt som den av utrymmesskäl oftast måste nöja sig med att 
presentera en enstaka versionstext. I normalfallet väljer utgivaren således att 
spegla det utgivna verket i en enda vald (eller konstruerad) text, medan icke 
utvalda varianter och versioner förvisas från boksidans finrum och förpassas 
till ett undanskymt liv i olika notapparaters labyrintiska katakomber. 

Under seklers tid har därför vetenskapliga utgivare utvecklat flera verktyg och 
praktiker för att etablera relationer mellan textversioner och de dokument som 
rymmer dem, liksom tekniker för att med verktygen och praktikerna som 
grund försöka argumentera för vad utgivaren menar är den mest ”korrekta” 
texten. Vi kommer längre fram att titta särskilt på några sådana verktyg och 
tekniker, t.ex. s.k. stemman, hierarkisk strukturering, kringtexter och not-
system. Den tryckta vetenskapliga utgåvans sätt att på platta boksidor redo-
visa, analysera och presentera ett komplext versionellt rum genom att med 
olika boktekniska innovationer bygga tunnlar, broar och schakt genom det, 
gör den till en av de mer sofistikerade dokumenttyper som tryckkulturen 
frambragt.24 Dessutom, och delvis på grund av detta, åtnjuter den veten-
skapliga utgåvan en hög status som både manifestation av litterära verk och 
som rapport över kvalificerade vetenskapliga arbeten.25 

Som en verksamhet som på så sätt relaterar historiska versioner till varandra 
och också reproducerar dokument och deras texter, kan den vetenskapliga 
utgivningen, dess problem och lösningar visa sig utgöra ett värdefullt 
studieobjekt för att nå kunskaper om framför allt två mekanismer: dels de som 
villkorar överföringar av vår kulturs verk mellan bärare och publiker och dels 
de som tillgrips när dokument har till huvuduppgift att hantera andra 
dokument än sig själva. 

                                           
24 McGann kallar elegant den vetenskapliga utgåvan för ”one of the most sociohistorically 
self-conscious of texts” (1991: 121). 
25 Fjordback Søndergaard, Andersen & Hjørland 2003: 36. 
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1.1.2 Från utgåvor till utgivning 

Studier inom klassisk filologi väckte mitt intresse för hur vetenskapliga 
utgåvor dels inkluderar respektive exkluderar element i originalhandskrifters 
texter i sin representation av dem, dels arbetar med särskilda notationer och 
textelement för att gestalta de passager där handskrifterna av ett och samma 
verk var oense om texten, med andra ord hur den vetenskapliga utgåvan på så 
sätt förhåller sig till och strukturerar de handskrifter vars texter den skall 
kritiskt återge. Intresset omsattes under de biblioteks- och informations-
vetenskapliga studierna, där jag så småningom hamnade, till frågor om 
kunskapsorganisation och om dokuments arkitektur och komposition.26  

Jag undersökte några olika angreppssätt och empiriska brännpunkter i det här 
skedet av arbetet, framför allt sådana som prövats i tidigare forskning. Ett 
alternativ var att titta på den vetenskapliga utgåvan som exempel på hypertext 
(i bred mening),27 och då snarast göra en medievetenskaplig studie av den 
vetenskapliga utgåvans struktur och uppbyggnad.28 En sådan undersökning 
kunde också underkastas ett historiografiskt intresse och då närma under-
sökningen till mediehistoria och bokhistoria. Det här intresset ligger också 
kvar som ett urskiljbart lager i avhandlingen. Ett annat alternativ var att 
avgränsa sig till att studera faktisk digital utgivning och i synnerhet 
webbutgåvor, och denna inriktning kom också att dominera den tidiga 
avhandlingsfasen. Centrala uppgifter kunde då vara att koncentra sig på 
särskilda praktiker, t.ex. uppmärkning, bildreproduktioner av manuskript, 
programmering eller databaskonstruktioner. Arbetet inleddes därför ursprung-

                                           
26 Om denna tidiga orientering för avhandlingen skvallrar i synnerhet Dahlström 1999. Den 
finns också formulerad, om än avklingande, i Dahlström 2000c, Dahlström 2002c samt i 
någon mån Dahlström 2003. 
27 Med en definition av begreppet hypertext bunden till digitala medier ägnar t.ex. Steding 
sin undersökning (2002) först och främst åt digitala vetenskapliga utgåvor såsom digitala 
dokument i allmänhet och såsom hypertexter i synnerhet. Steding väljer därför hypertext-
teori som grund för sin analys av den vetenskapliga utgåvan. 
28 I stil med hur Dalgaard (2004: 155ff.) bl.a. studerar hur en digital vetenskaplig utgåva 
som The Hypermedia Rossetti Archive (McGann et al. 2000- ) fungerar som hypertextuellt 
arkiv. 
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ligen som en strävan att närläsa den vetenskapliga utgåvan som dokumenttyp 
och i synnerhet titta på hur digitala sådana, producerade för webbdistribution, 
skilde sig åt från tryckta vetenskapliga utgåvor till sin arkitektur, omfattning 
och textåtergivning. Också detta är fortfarande ett påtagligt drag i avhand-
lingen. 

❦  

Åtskilliga omständigheter gjorde emellertid den initiala tanken att som primär 
empiri studera ett antal faktiska vetenskapliga webbutgåvor problematisk. En 
omständighet var svårigheten att generalisera och dra slutsatser på grundval av 
några få utgåvor – resultatet måste hur som helst ses som indikativt snarare än 
definitivt. En annan var den mängd faktorer av inte minst pragmatisk natur 
som inverkar på webbutgåvors olika framträdelseformer och den därmed 
förbundna svårigheten att koppla dessa former till bestämda (och för alla 
undersökta objekt gemensamma) ramar och ideal. Webbutgåvor har inte sällan 
en underordnad status i förhållande till kompaktskiveutgåvor: flera webb-
utgåvor fungerar som ett slags lightversioner av och smakprov från en mer 
kraftfull utgåveversion på kompaktskiva,29 av skäl som bland annat har att 
göra med förlagsekonomi, säkerhetsomsorg och webbmiljöns bristande 
tekniska sofistikation. Den relativt billiga och smidiga webbpubliceringen har 
gjort att åtskilliga webbutgåvor snarare är experiment, prototyper, utkast, än 
genomarbetade, avslutade utgåvor. En tredje omständighet var webbutgåve-
genrens snabba utveckling, dess hårda beroende av tekniska plattformar i 
ständig utveckling. En fjärde, och den kanske mest centrala, var hur webb-
utgåvor till sitt innehåll, ideal, struktur och medialitet är intimt förbundna till 
respektive utgivna verks särskilda textläge. En empiri som binds till faktiska 
utgåveexempel drar undersökningen mot sådana textlägen eller särskilda 
upphovsomständigheter.  

Vill vi uppnå en djupare förståelse för en viss typ av dokument, räcker det inte 
att plocka upp dem i isolation, vrida och vända på dem och sedan ge en 

                                           
29 Så t.ex. Graver & Tetreault 2003. 
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beskrivning av deras framträdelseform, struktur och kännetecken. Vi behöver 
också försöka förstå varför dokumenten ser ut som de gör, vilka funktioner de 
avses fylla, vem som har konstruerat dem för vilken publik och i vilka syften. 
En sådan analys kan komma in på frågor om funktionalitet, textualitet, 
medialitet, materialitet, historicitet, socialitet och inte minst underliggande 
antaganden, begrepps- och teoribildning.30  

Det finns flera svagheter med att avgränsa sig till ett ”kontextlöst” studium av 
en dokumenttyp. Som vi senare skall se, dras den s.k. analytiska bibliografin 
delvis med detta problem: den har problem med förklaring och förståelse för 
varför studerade dokument ser ut som de gör och vilka konsekvenser genre-
komposition kan ha. Lingvistiska genrestudier i sin tur kan i sina undersök-
ningar av text (snarare än text-i-kontext) hamna i deskriptiva studier som 
identifierar och räknar upp kännetecken i ett dokument eller typ av dokument, 
men som inte lika självklart ägnar sig åt försök till förklaringar av sådana kän-
netecken, till vilket mer sociologiskt orienterade genrestudier kan bidra. Av-
handlingen kommer också att diskutera medieteori där essentialism och mate-
rialism riskerar missa förklaringar som har med mediernas socio-kulturella 
sammanhang eller ideologiska produktionsvillkor att göra.  

Intresset försköts därför från producerade vetenskapliga utgåvor till den 
argumentation och teoribildning som ligger till grund för deras produktion 
och komposition, antaganden som har med föreställningar om representation 
och reproduktion att göra. Att en viss klass av dokument ser ut som de gör är 
naturligtvis ingen slump. Till grund för dokumentklassen, därmed också för de 
bibliografiska dokumenten, finns ett antagande om hur dess medlemmar 
ifråga bäst skall konstrueras och fungera. Det här antagandet kan vara uttalat 
eller outtalat, men det finns där. För vetenskapliga utgåvor finns det en lång 
tradition av att uttryckligen formulera sådana antaganden i form av 
utgivningsteori. Det existerar därmed en faktisk litteratur av uttalade förvänt-

                                           
30 Ett dokumentperspektiv som lanseras starkt av exempelvis Brown & Duguid (1996) och 
Levy (2001), och som harmonierar med sociologiskt orienterade genrestudier (två exempel 
bland många är Bazerman 1988 och Witte 1992). Jfr liknande tankar hos Wilson 1968: 16, 
Spang-Hanssen 2001/1970: 128 och Hjørland 1997: 16. 
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ningar och ideal när det gäller exempelvis samspelet mellan utgåvors funktion 
och konstruktion.  

Under arbetets gång har det därför primärt kommit att handla om dessa 
bakomliggande teorier och positioner och sekundärt de faktiska utgåvor de 
resulterar i. Därmed vill arbetet ansluta sig till den växande biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskning som inte bara intresserar sig för vad 
dokument är, utan också för vad de gör, eller kanske snarare förväntas göra.31  

❦  

Vetenskaplig utgivning är heterogen till sin karaktär. Under beteckningen 
samsas en rad olika och ibland konfliktartade syften, utgångspunkter, produ-
center, publiker, funktioner och verktyg. Också här fanns det därför olika 
tänkbara sätt att lägga upp och avgränsa studierna. En tänkbar ingång till 
utgivningsstudier vore snarast litteraturvetenskaplig, exempelvis genom att 
bedriva receptionsstudier och titta på vetenskapliga utgåvors genomslag och 
mottagande hos olika publiker, eller genom att undersöka vetenskaplig 
utgivning såsom ett sätt att läsa och tolka verk och jämföra med olika 
teoretiska strömningar inom litteraturteori.32  

En annan infallsvinkel, som också hastigt kommenterats ovan, är att 
undersöka vetenskaplig utgivning respektive den vetenskapliga utgåvan som 
aktivitet respektive genre och därvid underkasta dessa en aktivitetsteoretisk 
eller genreteoretisk analys, efter antingen en lingvistisk eller en sociologisk 

                                           
31 T.ex. Brown & Duguid 1996, Levy 2001. Jfr också Frohmann 2004a samt Furners (2004) 
distinktion mellan information-as-particular (såsom faktiska yttranden och dokument) och 
information-as-action (i meningen kommunikation). 
32 Något Finn (2001) gör en första ansats till. 
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tradition.33 Detta angreppssätt äger, menar jag flera förtjänster. Inte minst 
uppmanar det oss att gå längre än att bara studera dokument som slutpunkter 
och ”döda” objekt, och snarare diskutera deras roller och funktioner i vidare 
sociokulturella sammanhang. Jag menar också att det finns ett behov av att i 
högre grad än hittills betrakta bibliografiska redskap som genrebundna och 
retoriska snarare än genreneutrala texter. Synsättet var mig också länge en 
följeslagare, och har satt spår i både diskussionskapitlet och i texter produ-
cerade parallellt med avhandlingen.34 Jag upplevde emellertid också svårigheter 
med att tillämpa perspektiv från genrestudier. Dels finns där en tendens att 
försumma den ideologiska, historiska och komparativa analys som behöver stå 
i centrum i studier av medieöverbryggande verksamheter och funktioner. Dels 
utgår genrestudier och dess teoribildning nästan alltid från genrer med en 
bestämd och relativt tydligt identifierbar funktion, medan bilden är betydligt 
mer komplex och heterogen för vetenskaplig utgivning och dess utgåvor, vilka 
snarast kan sägas ha ett stort antal olika funktioner och mediala uttryckssätt 
för olika sociala grupperingar, och där det möjligen kan ifrågasättas om veten-
skapliga utgåvor över huvud taget kan betraktas som ”en genre”. 

Slutligen är det möjligt att undersöka vetenskaplig utgivning med mer biblio-
grafiskt orienterade frågor, t.ex. hur vetenskaplig utgivning och vetenskapliga 
utgåvor relaterar till det utgivna verket och till verkbegreppet,35 liksom hur 
vetenskapliga utgåvor behandlar och positionerar andra dokument än sig 
själva. Och det är således inom det sista området den här studien befinner sig, 
och där den också ser en avgränsning och eget bidrag i förhållande till den 

                                           
33 Grovt kan vi säga att språkvetenskapen studerar genre som text, medan den sociologiska 
och retoriska traditionen lägger större tonvikt vid kon-text. Båda förståelser behövs. Att 
medlemmarna i en genre har gemensamma grafiska och textuella framträdelseformer 
innebär inte nödvändigtvis att de också brukas på samma sätt och fyller samma sociala 
funktion för samma användargrupper. En text bör exempelvis genremässigt kunna skiljas 
från sin parodi. Förutom inom språkvetenskap och retorik bedrivs genrestudier också inom 
litteraturvetenskapen. Den senare intresserar sig primärt för genrer såsom narratologiska 
verkkategorier. De förra är mer intresserade av genrer som text, redskap och framträdelse-
form på ett sätt som gör dem mer relevanta för den här avhandlingen. 
34 T.ex. Dahlström 2003. 
35 En litteraturvetenskaplig sådan utredning finns exempelvis i Gunder 2004: kap. II. 
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tidigare forskning som bedrivits om vetenskaplig utgivning och vetenskapliga 
utgåvor. 

1.1.3 Vetenskaplig utgivning och bibliografi  

Som senare skall framgå mer i detalj, har jag utgått från ett antaget samband 
mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning,36 och vill undersöka i vilken 
mån vetenskaplig utgivning och dess utgåvor opererar på sätt som kan 
relateras till bibliografins verksamhet och dokumenttyper. Jag avser placera in 
mitt bidrag i det forskningsområde som börjat inmutas genom forskning av 
bland andra Levy, Smiraglia, Frohmann och Andersen.37 Där har jag alltså valt 
att gå in i ett specialstudium av en särskild genre, den vetenskapliga utgåvan, 
och undersöka villkoren för och antaganden runt dess ”dokumenthanterande” 
aktivitet. 

Jag kommer också att titta närmare på hur bibliografin överför och relaterar 
dokument till varandra i sin teoribildning och sina dokumenttyper. Under-
sökningar av bibliografi och jämförelse mellan denna och vetenskaplig utgiv-
ning hjälper oss att förstå karaktären i vetenskaplig utgivning, men också det 
omvända förhållandet gäller. Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska 
drag och begreppsanvändning ger oss ett instrument att bättre perspektivisera 
bibliografin och exempelvis tydligare identifiera dess gränser, natur och 
uppgifter. Vi kan därmed få en bättre bild av bibliografi och i förlängningen, 
också av kunskapsorganisation och biblioteks- och informationsvetenskap. 

Wilson 38 och senare Krummel 39 har pläderat för att bibliografering och kata-
logisering bör gå lägre ner än den kollektionsnivå 40 eller den monografiska nivå de 
hittills arbetat på, och efterlyser mer arbete på en analytisk nivå  – här förstått 

                                           
36 Dahlström 2004 drar en första länk mellan bibliografisk verksamhet och vetenskaplig ut-
givning – en länk denna avhandling avser specificera och därmed stärka. 
37 T.ex. Levy 2001, Smiraglia 2001a, Frohmann 2004a och Andersen 2004. 
38 Wilson 1968. 
39 Krummel 1984: 26ff. 
40 Dvs med samlingsverk i bred mening, såsom tidningen, tidskriften och antologin. 
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som delar av verk såsom artiklar och bidrag.41 Avhandlingen är ett försök att 
hörsamma detta. Genom att undersöka den teoribildning, den historicitet och 
den medialitet som utgör villkoren för en enskild dokumenttyp kan vi öka vår 
kunskap om dess produktion, komposition och varierande framträdelse-
former. Eftersom fokus har lagts på att undersöka en dokumenttyp som 
avhandlingen menar förhåller sig ”bibliografiskt” till andra dokument där 
också själva det bibliografiska fältet, dess historiska skiftningar samt veten-
skapliga apparat undersöks utförligt, kan studien också bidra till ökad kunskap 
om dels bibliografiska redskap och funktioner generellt, dels bibliografins 
historicitet.  

Avhandlingen knyter i sitt bibliografiska intresse snarast an till en bok- och 
biblioteksorienterad forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(det som på engelska stundom benämns library science, library studies eller libra-
rianship).42 Den antydda institutionella kontexten ger färg åt vilka frågor som 
ställs och hur. Bibliotekens omedelbara gränssnitt gentemot avnämare är dess 
dokumentsamlingar, vars objekt genom bibliografin skall relateras till varand-
ra, grupperas efter vissa ledande principer, reproduceras och på olika sätt 
frambringas till avnämarna. Några av dessa objekt är i sin tur metaobjekt och 
utgör själva utsagor om relationer mellan andra objekt än sig själva. Biblio-
grafier och kataloger är sådana metaobjekt, och avhandlingen driver tesen att 
vetenskapliga utgåvor också är det.  

Vi har ovan sagt att vetenskaplig utgivning arbetar med att överföra texter 
mellan dokument. De principer och den problematik som där uppstår menar 
jag har mycket gemensamt med bibliografins sätt att bedriva eller intressera sig 
för sådan överföring, liksom också med digitalisering och andra dokument-
reproducerande verksamheter inom bibliotek och andra minnesinstitutioner. 

                                           
41 Vilket var vad Otlet (1934) sökte realisera med sitt system för att stycka sönder doku-
ment till små flyttbara delar som kunde beskrivas, indexeras och på andra sätt hanteras 
bibliografiskt. 
42 De två bibliografiska grenar som tecknas i kapitel 2 åberopar två perspektiv inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, dels en kunskapsorganisatorisk tradition, dels ett 
mer material- och dokumentnära perspektiv. 
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Därmed också sagt att studien syftar till relevans för inte bara det akademiska 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet med dess underavdelningar 
kunskapsorganisation och bibliografi, utan också för en professionspraktik på 
bibliotek och biblioteksliknande institutioner. 

Dock skall inte kopplingen till den specifika biblioteksinstitutionen göras 
alltför hård. Miksa ställer ett institutionsparadigm mot ett informationspara-
digm inom biblioteks- och informationsvetenskap.43 Enligt honom utgör bib-
liotek samhällets lösning på det stora sociala behovet av kunskapsöver-
föringar, men bibliotek som institutioner är inte det enda fenomen som svarar 
mot detta behov. Snarare finns en uppsjö av verksamheter och institutioner 
med detta ändamål, även om vi skulle begränsa oss till att tala om överföringar 
av litterärt innehåll mellan bärare och läsare. Sådana verksamheter är biblio-
grafiska verksamheter, och vetenskaplig utgivning är också en sådan verksam-
het, även om vi inte i förstone skulle påstå att det är en verksamhet som 
bedrivs av bibliotek som sociala institutioner. På det sättet kan man påstå att 
bibliografisk verksamhet inte är en delmängd av bibliotek som institution, och 
därför är att inrymma under det paradigmet såsom beskrivet av Miksa. Snarare 
är det så att bibliotek är en central men inte ensam aktör på området biblio-
grafisk verksamhet.44 

Vetenskaplig utgivning och textkritik har hittills diskuterats relativt sparsamt 
inom biblioteks- och informationsvetenskap och kunskapsorganisation, även 
om det förekommer. Exempelvis har Renear och Hockey framför allt diskute-
rat den kodning och uppmärkning av texter som digitala vetenskapliga utgåvor 
omfattar, och framför allt Renear diskuterar denna i förhållande till biblio-
grafisk verksamhet.45 Levy anlägger ett dokumentsociologiskt synsätt på doku-
mentproduktion och har i det sammanhanget bland annat tittat på framträ-

                                           
43 Miksa 1992. 
44 Med andra ord kan institutionsparadigmet kritiseras därför att det utgår från en på för-
hand identifierad, historiskt situerad social institution (”[T]he paradigm [...] begins with the 
existence of a known social institutional phenomenon – the library.”(Ibid.: 232)), när en typ 
av sociokulturell verksamhet, oavsett om denna bedrivs av en eller flera aktörer och institu-
tioner, kunde utgöra ett väl så lämpligt centrum. 
45 Renear 1992 respektive Hockey 2000: kap. 8. 
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delseformer av ett och samma verk i olika vetenskapliga utgåvor.46 I sin studie 
av tendenser inom navigering och visualisering på webben ägnar Dalgaard 
utrymme åt hur digitala vetenskapliga utgåvor snarast anammat en arkiv-
struktur.47 Smiraglia är förmodligen den som ligger närmast den här avhand-
lingens bibliografiska infallsvinkel.48 I sin undersökning av det bibliografiska 
verkbegreppet kommer han vid flera tillfällen in på frågor om hur verk och 
versioner hanteras inom vetenskaplig utgivning. Vidgar vi däremot horisonten 
till att omfatta den textkritiska tradition som vanligen ligger till grund för 
vetenskaplig utgivning, ökar träffytan inom biblioteks- och informations-
vetenskap. Två områden som då lyfts fram är den textkritiska begrepps-
apparaten samt relationen mellan hermeneutik och textkritik. Exempel på 
textkritisk diskussion inom biblioteks- och informationsvetenskap är Wilsons 
om textkritikens verksamhet och begrepp, Andersens om textkritikern Shil-
lingsburgs textbegreppsliga distinktioner samt Palings om textkritikern och 
den vetenskapliga utgivaren Tanselle.49 Söfting ger en god överblick över 
biblioteks- och informationsvetenskapens förhållande till materialbibliografi, 
men berör också dess relation till textkritik och vetenskaplig utgivning.50 Det 
finns också flera exempel på biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskare som behandlat textkritik i de större materialbibliografiskt orienterade 
tidskrifterna, såsom The Library, Studies in Bibliography eller Papers of the Biblio-
graphical Society of America. Ett sådant bidrag förtjänar att särskilt lyftas fram. 

En avgörande vändning i mitt avhandlingsarbete kom 2002, när jag fick 
tillfälle att läsa en artikel i en bibliografisk tidskrift av den nu nyligen bort-
gångne biblioteks- och informationsvetenskaplige forskaren Atkinson.51 
Artikeln handlar egentligen om hur olika bibliografiska grenar kan sägas 
förhålla sig till sina objekt på ett sätt som går att kategorisera med hjälp av 

                                           
46 Levy 2001. 
47 Dalgaard 2004. 
48 Smiraglia 2001a. 
49 Wilson 1968, Andersen 2002, Paling 2004. 
50 Söfting 2005, en färsk och utförlig analys av materialbibliografins position inom framför 
allt svensk biblioteks- och informationsvetenskap. 
51 Atkinson 1980. 
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semiotikens olika teckentyper. Hur rafflande sådan läsning än är, var det ett 
annat och något mer undanskymt antagande som fångade mitt intresse. 
Atkinson föreslår nämligen att bibliografins delfält (med ett undantag, som vi 
senare skall se) inte bara förenas sinsemellan av ett bestämt förhållningssätt till 
sina objekt. Detta förhållningssätt delar de dessutom med vetenskaplig 
utgivning och den textkritik sådan bygger på. I själva verket är, menar 
Atkinson, vetenskaplig utgivning och bibliografi i grund och botten samma 
verksamhet men med olika uttömmandegrad. Om man drar konsekvensen av 
hur bibliografiska dokument representerar andra dokument hamnar man 
därför helt enkelt i textkritik. Textkritiken skulle med andra ord vara en 
förlängning av bibliografi. 

Dittills hade jag i mina avhandlingsstudier visserligen noterat att det fanns 
samband mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning. Vetenskapliga utgivare 
visade sig t.ex. inte sällan också vara verksamma som bibliografer. Jag hade 
också kunnat konstatera en överlappning mellan de två verksamheternas 
problemmönster. Men detta gällde framför allt de mer bokhistoriskt besläk-
tade grenarna av bibliografi. För den bibliografiska verksamhet som domine-
rar inom biblioteks- och informationsvetenskap tycktes det mig ändå finnas 
ett avstånd till utgivningsteoretiska frågor. Här föreslog nu Atkinson ett 
intellektuellt samband mellan vetenskaplig utgivning och bibliografi som leder 
rakt in i kunskapsorganisation. Atkinsons förslag föreföll därför både frestan-
de och fruktbart, och föreliggande studie kan delvis förklaras som ett försök 
att dra konsekvenser av det eventuella samband Atkinson antyder. 

1.1.4 Problembeskrivning 

Ur den bakgrund som nu tecknats ovan har därför framför allt två problem-
områden utkristalliserat sig. 

En första problemställning gäller de skilda sätt på vilka utgivare gör sina urval 
och med vilka olika antaganden och argument dessa urval legitimeras. 
Utgivare tycks på olika vägar resonera sig fram till något slags ”korrekt” text, i 
synnerhet när originalmanuskript saknas, men texten i ett och samma verk kan 
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samtidigt se i grunden olika ut i olika vetenskapliga utgåvor. Problemställ-
ningen omfattar också det faktum att digitala vetenskapliga utgåvor nu gör 
utgåvefloran än mer heterogen. Ligger det något i antaganden om att digital 
vetenskaplig utgivning är i grunden nytt och annorlunda än utgivning med 
tryckta medier? Frågor som dessa pekar fram mot en undersökning av hur 
utgivare för det första tillgriper olika medier och bärare för att lösa 
utgivningens problem med representation, relationering av och trogenhet mot 
versioner och dokument, och hur de för det andra tillskriver dessa medier och 
tekniker olika verkningsgrader i genomförandet av detta. 

Den andra problemställningen gäller bibliografins plats i förhållande till såväl 
den omgivande biblioteks- och informationsvetenskapen som till den veten-
skapliga utgivningen. 

Dels har vi noterat den relativa frånvaron inom biblioteks- och informations-
vetenskap av undersökningar och kunskap om den historicitet, de antaganden 
och de teoribildningar som ligger till grund för hur bibliografi och närliggande 
områden representerar tidigare dokument genom att skapa nya dokument. 
Detta antas här ha samband med att biblioteks- och informationsvetenskapens 
studier inom kunskapsorganisation och bibliografi hittills i viss utsträckning 
har premierat ett kognitivistiskt informationsbegrepp och trivialiserat doku-
ment som behållare, inte minst de dokument bibliografin själv producerar. 
Det råder också, skall vi senare se, osäkerhet på vad biblioteks- och informa-
tionsvetenskaplig bibliografi egentligen skall sägas omfatta för verksamheter. 

Dels leder upptagandet av Atkinsons kastade handske till frågor om hur 
sambanden mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning egentligen ser ut, 
och om verksamheterna och de dokument de producerar i grunden kan sägas 
vara samma andas barn. Centrala frågor är vad som egentligen förenar och 
skiljer bibliografi och vetenskaplig utgivning, samt huruvida vetenskaplig 
utgivning, om Atkinsons antagande stämmer, snarast är att betrakta som en 
delmängd av kunskapsorganisation. Om vetenskaplig utgivning och bibliografi 
helt eller delvis sysslar med samma uppgifter, bör studier av den ena fördjupa 
våra kunskaper om den andra. För att kunna ta itu med det problemet 
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behöver vi utföra undersökningar av hur såväl bibliografi som vetenskaplig 
utgivning relaterar olika dokument till varandra och hur de sedan reproducerar 
dessa genom att skapa nya dokument. 

1.2 Syfte, frågor och avgränsningar 

1.2.1 Syftesdeklaration 

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida den vetenskapliga 
utgivningens verksamhets- och konfliktmönster sammanfaller med biblio-
grafins. Detta sker genom att i empirin blottlägga den argumentation som 
ligger till grund för såväl den vetenskapliga utgivningen och dess utgåve-
formering som bibliografisk begreppsbildning, och i synnerhet undersöka 
huruvida konflikter kan iakttas mellan dessas olika antaganden om hur 
dokument kan och bör identifieras, inbördes relateras samt reproduceras. 

1.2.1.1 Kommentarer till syftesdeklarationen 

Genom att anta ett samband mellan å ena sidan den vetenskapliga utgiv-
ningens relationering och reproducering av dokument och å andra sidan den 
man finner inom bibliografi, och genom att koncentrera sin undersökning på 
hur en specifik dokumenttyp löser bibliografiska problem, strävar avhand-
lingen efter att stärka den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning 
som vill undersöka dokument som något som utför specifika funktioner i givna 
sammanhang. Härigenom är ett bredare delsyfte också att bidra till en ökad 
kunskap om de faktorer som formar och bestämmer bibliografiska redskap, hur 
dessa faktorer är nära förbundna med de medier, tekniker, idéströmningar och 
sociohistoriska praktiker som ligger till grund för redskapens produktion och 
dokumentrepresentation.52  

                                           
52 En önskad effekt är därvid att också göra biblioteks- och informationsvetenskap, 
materialbibliografi och textkritiskt orienterad utgivningsteori mer bekanta för varandra. 
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Med en ämneskontextuell utgångspunkt i bibliografi har arbetet för det andra 
inneburit att behöva tydliggöra sambanden mellan de olika verksamheter och 
perspektiv vi sammanför under beteckningen bibliografi. Ett delsyfte för 
avhandlingen har därför blivit att identifiera, analysera och positionera biblio-
grafi såsom ett biblioteks- och informationsvetenskapligt fält, och i synnerhet 
försöka analysera bibliografins begreppsbildning som verktyg i en dokument-
relaterande och -reproducerande verksamhet.  Med sin ansats avser avhand-
lingen hörsamma tidigare forsknings efterlysningar av fler historiserande och 
kritiska undersökningar av kunskapsorganisationens redskap och texter.53   

Gränserna mellan de bibliografiska begreppsnivåerna är genom historien 
föremål för ständiga omförhandlingar, inte minst i tider av genombrott för 
nya medier. Avhandlingen söker bidra till att belysa skiftande sådana gräns-
dragningar, dels genom de begreppsanalytiska avsnitten, dels genom det empi-
riska studiet av en verksamhet som över åtskilliga mediegenerationer själv 
undersökt och definierat just sådana begreppsliga gränser och nivåer. Genom 
studier av medieöverskridande empiri kan vi få ökad kunskap om dokuments 
komplexitet och påminnas om hur dokument är historiskt bestämda artefakter, 
liksom vi också i någon mån kan historiskt relativisera de bibliografiska 
entitetsnivåerna och se hur deras innebörd växlar med tid, rum och medier.  

Slutligen finns ett underordnat syfte att ge en begreppslig modell för 
överföringsprocesser mellan bärare och därjämte analysera några formulerade 
antaganden och modeller för våra möjligheter och begränsningar att i olika 
sammanhang åstadkomma sådana överföringar, ett område med både 
akademisk och professionsanknuten relevans. Arbetet har nämligen genom-
syrats av föreställningen att sådana underliggande antaganden kan påverka 
formgivningen av såväl biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
och utbildning som biblioteksinstitutioners verksamheter inom området, och 
att det därför kan finnas ett värde i att identifiera några av dem. Antagandena 
och modellerna kan visa sig ha ett inflytande över hur t.ex. bibliotek väljer att 

                                           
53 Wilson 1968, Hjørland 2002: 436ff. och Smiraglia 2002a.  
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konservera, bevara eller gallra bland sina samlingar och därmed vilket kultur-
arv dessa lämnar till kommande generationer. 

1.2.2 Forskningsfrågor 

Efter problem- och syftesbeskrivningen ovan har det blivit dags att formulera 
och därefter kommentera de särskilda forskningsfrågor avhandlingen griper 
sig an: 

1. Hur identifierar och reproducerar vetenskapliga utgivare sina primära 
verksamhetsobjekt?  

2. Hur identifierar och reproducerar bibliografer sina primära verksam-
hetsobjekt?  

3. Finns det konflikter mellan vetenskapliga utgivares anspråk på mediers 
utgåvepotential och hur kan sådana anspråk i så fall problematiseras?  

4. Vilka samband och gränser kan identifieras mellan vetenskaplig utgiv-
ning och bibliografi samt mellan vetenskapliga utgåvor och biblio-
grafier? 

Var och en av frågorna kan brytas ner i underordnade och preciserade frågor. 
De första två frågorna får sålunda till följd att se närmare på de uppgifter och 
problem som framstår som primära för vetenskaplig utgivning respektive 
bibliografisk teoribildning samt olika tekniker och strategier för att lösa 
sådana. Vi behöver få klarhet i hur vetenskaplig utgivning och bibliografi drar 
gränser och samband mellan sina arbetsobjekt och de olika nivåer dessa objekt 
påstås befinna sig på.  

Den tredje forskningsfrågan kräver att vi undersöker för det första hur 
vetenskapliga utgivare tillgriper medier för att möjliggöra reproduktion och 
representation i utgåvor, för det andra de möjligheter och begränsningar 
utgivare tillskriver olika utgåve- och medietyper när det gäller att såväl 
representera relationer mellan dokument som reproducera tidigare dokument. 
En central uppgift blir att försöka identifiera huruvida det finns olika och 
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konfliktartade ideal för utgivningens objekthantering och med vilka argument 
de i så fall försvaras. 

Den fjärde frågan, slutligen, förutsätter att vi fått en bild av bibliografins och 
den vetenskapliga utgivningens huvudproblem och lösningar på dessa för att 
därefter försöka genomföra en jämförande sambandsanalys av de två verk-
samheterna och deras produkter. En brännpunkt blir exempelvis att ställa sig 
frågan om den vetenskapliga utgåvan kan betecknas som ett bibliografiskt 
redskap.  

1.3 Disposition 

Undersökningen är skriven för en publik som redan antas vara i första hand 
förtrogen med biblioteks- och informationsvetenskap, kunskaporganisation 
och, i någon mån, referensbibliografi. Ämnen som vetenskaplig utgivning, 
textkritik och materialbibliografi kan inte utan vidare antas vara allmängods. 
Avhandlingen har därför skrivits så att den till stor del tecknar dessas histo-
riska och intellektuella drag, ofta både utförligt och elementärt, men framför 
allt med ett syfte att undersöka och kritiskt kommentera relationerna inom 
och mellan dessa biblioteks- och informationsvetenskapligt tillbakaträngda 
områden.  

Kapitel 2 innehåller därför en omfattande redogörelse för det bibliografiska 
området och dess delfält. Genomgången gör att vi längre fram kan föra ett 
mer preciserat resonemang om relationen mellan bibliografi och vetenskaplig 
utgivning. Stor vikt läggs i kapitel 2 vid bibliografins huvudsakliga analys-
verktyg, den bibliografiska begreppsapparaten. Framställningen koncentrerar 
sig efter hand på tekniker och problem för två centrala funktioner som 
kommer att benämnas klustring respektive transponering. I synnerhet det 
sistnämnda ägnas därefter en längre diskussion som fördjupas av iakttagelser 
från framför allt medieteori. Den diskussionen kommer sedan att stödja de 
analytiska och diskuterande avsnitten i kapitel 4 och 5.  
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Kapitel 3-5 ägnas i huvudsak åt den vetenskapliga utgivningen.  Kapitlen har 
skrivits så att de skall uppvisa en stegrande grad av abstraktion och kritisk 
analys.  Kapitel 3 presenterar en historisk översikt över den vetenskapliga 
utgivningens praktik och berör också i viss mån dess teoribildning. Det fjärde 
kapitlet har i stället en tematisk disposition och analyserar hur vetenskaplig 
utgivning arbetar med att klustra och transponera verk och dokument, med 
vilka argument olika utgivningsideal försvaras, samt undersöker den veten-
skapliga utgåvans diskursiva karaktär. Kapitel 5 samlar upp avhandlings-
analysen genom en tematisk diskussion om digital vetenskaplig utgivning, som 
avhandlingen menar tydliggör den vetenskapliga utgivningens problem-
mönster generellt och därför hjälper till att besvara forskningsfrågorna. 
Kapitlet sätter därefter detta problemmönster i relation till iakttagelser från 
den tidigare genomgången i kapitel 2 om bibliografi och medieteori. Kapitlet 
avslutas med en uppsummering av avhandligens resultat liksom ett avsnitt om 
relevans och vidare forskning. Avhandlingen rundas därefter av med en 
engelsk sammanfattning och en referensförteckning. 

Den vetenskapliga utgivningen står i fokus för undersökningen, men det är 
också möjligt att betrakta den vetenskapliga utgivningens praktik och teori-
bildning som ett slags tillämpning av den bibliografiska respektive den mer 
generella problematiken runt klustring och transponering som åskådliggörs i 
kapitel 2. Om kapitel 2 sålunda presenterar en problematik och hur den är 
historiskt och materiellt föränderlig, visar kapitel 3, liksom avhandlingen i sin 
helhet, hur ett särskilt fält hanterat dessa problem och lösningar över en 
historisk period. 

❦  

Avhandlingens första två frågor kommer att besvaras genom den mer 
deskriptivt orienterade genomgången av empirin i kapitel 3 och 4, medan 
frågorna 3 och 4 besvaras i de mer analytiska respektive diskuterande 
avsnitten i kapitel 4 och 5. Det finns nämligen en ansatsmässig skillnad mellan 
avhandlingens olika delar. Där kapitel 2 och 3 har en i första hand deskriptiv 
och i andra hand analytisk prägel, är kapitel 4 och 5 i första hand diskuterande, 



 

 Inledning | 25 

argumentativa och frågegenererande. Med det sista attributet följer också att 
dessas eventuella värde i första hand avses ligga i begreppsanalyser, argument 
och preciserade frågeställningar, snarare än ”svar” och empiriska redo-
visningar. 

1.4 Metoddiskussion 

Det primära forskningsobjektet för avhandlingen är utgivningsteoretisk litteratur. 
Studien arbetar med en kritisk och historiserande modell-, begrepps- och 
teorianalys av ett antal påståenden i denna litteratur. Till grund för den 
kvalitativa analysen ligger sedan en omfattande andrahandslitteratur inom 
framför allt bibliografi och medieteori. Den empiriska litteraturen, dess av-
gränsningar och karaktär kommer att diskuteras närmare längre ned i den här 
sektionen. 

1.4.1 Metodologisk ansats 

Studien har genom sin kvalitativa modell-, teori- och begreppsanalys en 
övergripande analytisk-kritisk ansats, med deskriptiva inslag i framför allt 
kapitel 3 och någon mån kapitel 2. De deskriptiva partierna är emellertid 
underordnade den övergripande analytiska ansatsen. Ett begreppsanalytiskt 
tillvägagångssätt kan motiveras med den avgörande roll som exempelvis 
Wilson, Svenonius och Smiraglia tilldelar just begreppsbildningen för 
kunskapsorganisationens teoribildning.54  

Som epistemologisk ansats har avhandlingen en närmast rationalistisk grund 
för sin analys och sitt resonemang. De begreppsanalytiska resonemangen kan 
vidare placeras in i en nominalistisk begreppstradition, om vi exempelvis följer 
den kategorisering Goehr åberopar i sin diskussion av musikens verk-
begrepp:55  

                                           
54 Wilson 1968, Svenonius 2000: 31, Smiraglia 2001a. 
55 Goehr 1992: 14–18; cit. i Smiraglia 2001a: 64. 
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 platonistisk (verk är universella skapelser som existerar oberoende av 
upptäckt och performanser),56  

 aristoteliansk (verk är bara fysiska strukturer i performanserna),  

 nominalistisk (verk är klasser, vars utsträckning bestäms av relationen till 
andra klasser och som förhåller sig till sina nedskrivna texter på samma 
sätt som namn står som lingvistiska representanter för objekt) samt  

 idealistisk (verk identifieras främst med abstrakta uppfattningar i 
medvetanden). 

Det finns också en tradition inom metodologi att uppdela ansatser i 
nomotetiska respektive idiografiska,57 dvs. en strävan att först och främst 
identifiera lagbundenheter respektive att primärt undersöka särdrag i indivi-
duella fall. Även om jag inte fråntar idiografin ett stort värde för just huma-
nistisk forskning av det slag avhandlingen är ett exempel på, ligger avhand-
lingen ändå närmare det nomotetiska sättet att närma sig studieobjekt. 
Däremot har jag inte haft någon strävan, och tror också det kan vara vanskligt 
i den här typen av forskning, att fastslå lagbundenheter, utan väljer snarare att 
tala om att identifiera mönster, såsom problem- och konfliktmönster samt de 
föreställningar och antaganden som återkommande kunnat tolkas ur den em-
piriska litteraturen. Den kausalitet som finns inbyggd i att fastslå lagbunden-
heter menar jag helt enkelt orsakar fler problem än lösningar för den här typen 
av material och studier. 

Man kunde ha tänkt sig andra metodansatser och -upplägg än de som valts för 
det här arbetet. Alternativet att i stället för utgivningsteoretiska påståenden 
studera ett antal faktiska vetenskapliga utgåvor, digitala eller tryckta, har 
diskuterats ovan. Ett annat alternativ hade varit att via exempelvis enkäter eller 
intervjuer inhämta utsagor direkt från utgivare själva snarare än att gå vägen 
via deras texter och producerade utgåvor. En sådan erbjuder dock svårigheter: 
i det här fallet är syftet just att undersöka mönster, influenser, tankemodeller 

                                           
56 Performans betecknar ett verks realisering som exempelvis både tryckt dokument, virtuell 
presentation av ett digitalt dokument, och ett muntligt framförande av en text. 
57 Distinktionen formulerades av Windelband i ett berömt tal 1894. 
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och antaganden som inte alltid är omedelbart identifier- och formulerbara för 
sådana informanter, t.ex. därför att de blottläggs just genom att studera ett 
större material över rum och, inte minst, tid,58 men också av anledningar som 
är kopplade till de villkor under vilka många utgivare arbetar – mer om detta 
nedan i samband med empiridiskussionen samt i det avslutande kapitlet. 

I bakgrundsbeskrivningen framkom min egen bakgrund inom klassisk filologi 
och biblioteks- och informationsvetenskap. Däremot har jag ingen större 
erfarenhet av att själv arbeta direkt med vetenskaplig utgivning, inte heller av 
att arbeta mer systematiskt med framför allt materialbibliografi. Därmed 
öppnar jag givetvis upp för kritik genom att gå in som lekman på båda dessa 
områden. Samtidigt menar jag att ett utanförskap av det slaget kan nyttjas till 
att se sprickor och samband över större disciplinära och tidsmässiga avstånd 
på det sätt som nämndes ovan. 

1.4.1.1 Kommentarer till metodansatsen 

Om än kunskapsorganisationens metodologi är mångfacetterad, har ett 
särdrag varit historiskt tydligt: den kvantitativa ansatsens dominans. Från att 
förhållandevis nyligen ha varit ett blygsamt metodologiskt undantag, har dock 
kvalitativ metodansats vuxit inom kunskapsorganisation de senaste decen-
nierna. Powell visar hur informationsforskningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap tycks ha ett större intresse av metodologi och 
teoretiska diskussioner kring metodval än biblioteksforskningen,59 vilket 
möjligen kan vara en spegel av skillnaderna mellan å ena sidan samhälls-
vetenskap och teknik och å andra sidan humaniora, där den senare ofta 

                                           
58 För avhandlingens efterföljande diskussioner om teoribildningar och deklarerad episte-
mologi inom vetenskaplig utgivning föranleder detta ett memento, att försöka tilldela dem 
rätt proportioner. Inte så få vetenskapliga utgivare ser tämligen pragmatiskt på sin verksam-
het som ett hantverk, på motsvarande sätt som en stor andel av biblioteksvärldens kun-
skapsorganisation förmodligen bedrivs utan att aktörerna ifråga finner särskilt mycket an-
ledning att reflektera över någon teori- och begreppsbildning som grund för deras verk-
samhet. 
59 Powell 1999: 93. 
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uppvisar ett mindre metodologiskt intresse i sina texter.60 Vid läsning av de 
ofta åberopade metodböckerna inom biblioteks- och informationsveten-
skapen, slås man av hur samhällsvetenskapligt eller tekniskt orienterade dessa 
är. Det är som om den humanistiska dimensionen knappt fanns. När den 
någon gång tillåts nå ytan, är den externt hämtad, medan den interna 
humanistiska traditionen tycks bortglömd. När metodböcker med kvalitativ 
orientering tar upp aspekter på texter och dokument, görs med andra ord 
sällan återknytningar till äldre bibliografiska traditioner där dokument som 
artefakter står i fokus. I stället hämtas metoddiskussioner extradisciplinärt, 
från litteraturvetenskap och modern filosofi. Detta är ett potentiellt problem 
på två sätt. För det första tilldelar extradisciplinära metoder sällan dokument 
och deras texter ett egenvärde som forskningsobjekt. I stället ses de för det 
mesta som triviala behållare för det verkliga forskningsobjektet, det burna 
intellektuella verket och dess text. Ett sådant synsätt ser föga anledning att 
problematisera dokumenten som primära objekt. För det andra sätts kun-
skapsorganisationens egen dokumentstudietradition på undantag. Den tillåts 
inte leda kunskapsorganisationens kompetensutveckling om medier och 
dokument (och riskerar därför marginaliseras). Men dokument är mer än 
simpla textbehållare, de har som artefakter egna historier att berätta. Detta 
gäller också kunskapsorganisationens egna redskap såsom bibliografiska 
dokument.61 

                                           
60 Härmed vill jag inte påstå, att fälten biblioteksforskning och humaniora är överlappande 
(liksom inte heller informationsvetenskap och samhällsvetenskap plus teknik, se t.ex. Neill 
1992: 28, som tycks se informationsvetenskap som en i grunden humanistisk disciplin). En 
mer korrekt beskrivning är att de humanistiska inslagen inom kunskapsorganisation i första 
hand kommer till uttryck inom biblioteksforskning, som därför är ett primärt humanistiskt 
fält. 
61 Det torde vid det här laget ha framgått, att beteckningen ”bibliografiska dokument” avser 
dokument som själva har bibliografiska funktioner. Den överensstämmer därmed inte med 
motsvarande beteckning hos Adams & Barker (1993: 13), vars betydligt bredare innebörd 
är tryckta eller skrivna dokument som går att behandla bibliografiskt. 
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1.4.2 Empiridiskussion 

Avhandlingens omedelbara forskningsobjekt utgörs av utgivningsteoretiska 
påståenden så som de formulerats av i första hand enskilda utgivare, 
textkritiker och utgivningssällskap. Jag har försökt identifiera sådana påstå-
enden i en empirisk litteratur bestående av huvudsakligen fyra grupper: 

1. utgivningsteoretiska monografier och artiklar, 

2. debattmaterial, essäer och historiserande översikter, 

3. principdokument och riktlinjer (både projektgenerella och projekt-
specifika), 

4. vetenskapliga utgåvor (i första hand genom sin form och komposition) 
samt kommentarer i direkt anslutning till dessa. 

Grupp 4 kommer först och främst att nyttjas som illustrerande exempel för 
resonemang och antaganden som hämtas eller tolkas ur de två första 
grupperna. Principdokument och riktlinjer 62 är värdefulla inte minst som 
normerande styrinstrument för stora delar av medlemmarna i grupp 4. Grupp 
1 och 2 består för det första av några inflytelserika monografier av Greetham, 
Greg, Haugen, Kanzog, McGann, McKenzie, Robinson, Shillingsburg, 
Tanselle, Vanhoutte och Zeller, för det andra av artiklar i ämnescentrala 
utgivningsteoretiska periodica såsom Text: Transactions of the Society for Textual 
Scholarship, Variants: the Journal of the European Society for Textual Scholarship, 
Studies in Bibliography, Literary and Linguistic Computing samt NNE:s skriftserie. 

Till den här huvusakliga empirilitteraturen kommer en stor mängd litteratur 
som framför allt används till redogörelsen för bibliografi och medieteori i 
kapitel 2 samt som stöd för analysarbetet i avhandlingens avslutande kapitel. 
Andrahandslitteraturen kan grupperas på ett sätt som liknar den överordnade 
empirilitteraturens. Däremot är proportionen mellan grupperna där något 

                                           
62 Framför allt SKS 1997, MLA 2003 eller Henrikson 2005, vilka vilar på tydlig utgivnings-
teoretisk grund. 
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annorlunda, exempelvis har förhållandevis stort utrymme tilldelats den inom 
referensbibliografi ganska inflytelserika gruppen av principdokument och 
modelldeklarationer, medan den materialbibliografiska litteraturen i högre grad 
är hämtad från monografier och vetenskapliga artiklar. Centrala namn är för 
referensbibliografi Atkinson, Bates, Smiraglia, Svenonius, Tillett och Wilson 
samt för materialbibliografin Bowers, DuRietz, Greg, McKenzie, McGann, 
Riddderstad och Svedjedal. Till följd av att avhandlingen skrivs på svenska 
och därför söker en svensk terminologi, att den behandlar vetenskaplig 
utgivning och bibliografi på också skandinavisk botten, samt att dessa är 
relativt små verksamheter i Norden med inte alltför många individer verk-
samma, har relativt stort utrymme i det fallet tilldelats ett fåtal verk. Ett typiskt 
sådant exempel är DuRietz’ skrifter om bibliografisk teori, som kommer att 
ligga till grund för mycket av den terminologi avhandlingen gör bruk av. 

En omständighet som bidrar till att försvåra gränsdragningen mellan den ut-
givningsteoretiska empirin och den bibliografiteoretiska litteratur som i högre 
grad är avsedd tjäna som stöd för avhandlingens analys, är att flera författare 
arbetar med bibliografisk teoribildning samtidigt som de är vetenskapliga ut-
givare och publicerar utgivningsteoretiska skrifter. Det här är förstås ett resul-
tat av det nära samband mellan verksamheterna avhandlingen syftar att under-
söka närmare, något som närmare kommenteras i sektion 5.2.1. 

1.4.2.1 Kommentar till det empiriska urvalet 

Jag har i viss mån redan i bakgrundsbeskrivningen redogjort för några av de 
avgränsningar som gjorts under arbetets gång. Framför allt har ett empiriskt 
fokus flyttats från att primärt studera utgåvor till att primärt studera påstå-
enden i utgivningsteoretisk litteratur. Därutöver behövs två klargöranden för 
att läsaren skall få ett grepp om det urval jag gjort och de begränsningar 
studien därför kan ha. 

För det första bedrivs vetenskaplig utgivning av material hemmahörande inom 
många konstarter samt historiska och språkliga litteraturer. Föreliggande 
studie är avgränsad till litterär textutgivning och kommenterar därför inte den 
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vetenskapliga utgivning som är aktiv också för exempelvis musikalier,63 och 
som också kan göras gällande för målningar och videogram.64 För det andra 
behandlar avhandlingen inget av den rika vetenskapliga utgivningen av 
exempelvis fornindisk, främreorientalisk eller (kyrk)slavisk litteratur, utan är 
begränsad språkligt och historiskt till den västerländska litteraturen,65 och då i 
synnerhet  

 anglosaxisk,  

 skandinavisk,  

 tysk samt 

 fransk vetenskaplig utgivning,  

i fallande prioritetsordning. Detta motiveras på två sätt: dels saknar jag mer än 
mycket rudimentära kunskaper om vetenskaplig utgivning utanför dessa sista 
kulturområden, dels har just dessa genererat den så pass omfattande och 
hanterbart tillgängliga utgivningsteoretiska litteratur som är en förutsättning 
för att kunna genomföra undersökningen. 

1.4.3 Terminologi 

När det slutligen gäller terminologi bör påpekas att eftersom flera vetenskaper 
är inblandade med varsin uppsättning termer finns i ett arbete som detta risker 
för överlappning av termer med skilda innebörder, liksom det också finns fall 
av termer som inom en och samma vetenskap kan ha mer än en innebörd. 
Det har därför varit en ambition att identifiera sådana överlappningar och ge 
terminologisk distinktion genom attribut eller omskrivningar. Ett exempel på 
sådana termer som kan ligga förrädiskt nära varandra är filosofen Goodmans 

                                           
63 Se Grier 1996 och Krabbe 2006 för den allmänna problematiken kring vetenskaplig ut-
givning av musikalier, se exempelvis Womack 1998 för den särskilda problematiken i ett 
enstaka fall. 
64 Kendall 1998, Dahlström 2000c: 28, Kirschenbaum 2002. 
65 Avhandlingen exemplifierar på så sätt den ”västerländska” fixering som utmärker om-
råden som utgivningsteori, bok- och mediehistoria samt bibliografi (Dahlström 2002b: 70). 
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autografi och bibliografins autograf (en inskrift, t.ex. en handskrift, av förfat-
tarens egen hand). Båda termer preciseras i noter till de passager där de första 
gången nämns, och helt identiska former av termerna har undvikits. Ett annat 
sådant exempel är textkritikens respektive materialbibliografins kollation, den 
förra är orienterad mot text, den senare mot fysiska dokument. Jag kommer 
att begagna termen textkollation för den textkritiska kollationen och reservera 
termen kollation för den bibliografiska. Ett tredje exempel är tryckkulturens 
term edition. För det första betecknar edition inom bibliografi den mängd 
exemplar som produceras med en och samma typsättning.66 För det andra har 
termen också en mer generell innebörd i andra sammanhang än det strikt 
bibliografiska och kan avse praktiskt taget vilken upplaga, utgåva eller bok 
som helst. Det är också så, att engelskans ‘edition’ inte är analogt med den 
svenskspråkiga bibliografins ‘edition’. För den mer generella innebörden 
används i stället termen utgåva (som i just ‘vetenskaplig utgåva’), medan ter-
men ‘edition’ reserveras för den mer precisa bibliografiska innebörden. 

                                           
66 Se närmare genomgång av det bibliografiska editionsbegreppet i sektion 2.1.2.3. 
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2 Bibliografi och medieteori 
Föreliggande kapitel utgör en respons på framför allt avhandlingens andra 
frågeställning, och kommer att presentera praktiker, begrepps- och teori-
bildning inom företrädesvis olika grenar av bibliografi. Därtill kommer kapitlet 
också att diskutera tekniker för relatering och reproducering av dokument ur 
ett bredare perspektiv, och därmed också redogöra för några beskrivna an-
taganden om mediers reproduceringskraft. Den diskussionen kommer sedan 
att ligga till grund för de mer analytiska avsnitten som följer i kapitel 4 och 
framför allt kapitel 5. 

❦  

Bibliografi utgör den omedelbara biblioteks- och informationsvetenskapliga 
ämneskontexten för det här arbetet. Det är i förhållande till bibliografi och 
med nyttjande av bl.a. den begreppsapparat och de skilda infallsvinklar som 
ryms inom ämnet, som vetenskaplig utgivning kommer att diskuteras. En 
utgångspunkt för avhandlingens framställning har varit att bibliografi som 
ämneskontext, och då särskilt dess materialbibliografiska gren,67 inte utan 
vidare kan antas vara bekant för läsaren. Som beteckning är bibliografi 
nämligen något svårfångad.68 Å ena sidan avser den en produkt. I både vardags-
språket och de allra flesta vetenskapliga fackspråken signalerar termen biblio-
grafi således en bestämd dokumenttyp, och betecknar vanligen en mer eller 
mindre utförlig litteraturförteckning eller referenslista, antingen som själv-
ständigt verk eller som del av ett verk. Å andra sidan avses en professionell 
aktivitet eller akademiskt ämne – såsom både metod och forskningsfält. I den 
breda innebörd som nedan tillskrivs den finns bibliografi dock knappast som 
institutionaliserad disciplin. Den fördelar sig snarare över några näraliggande 
men ändå skilda akademiska discipliner. Referensbibliografin tillhör så gott 

                                           
67 Av just detta skäl har sektionen om materialbibliografi tilldelats väsentligt större utrymme 
än den om referensbibliografi. 
68 Se redan Greg (1998/1914). I Sverige har DuRietz (1974 resp. 1999: ssk kap. 46, 52 och 
53) utförligast diskuterat beteckningen och dess olika innebörder. 
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som ograverat biblioteks- och informationsvetenskapen, medan material-
bibliografin har en brokigare uppsättning hemvister, i Sverige i första hand 
inom bokhistoria,69 litteraturvetenskap med litteratursociologi,70 biblioteks- 
och informationsvetenskap 71 samt filologi.72 

Som aktivitet och ämne sönderfaller bibliografi dessutom i flera delområden.73 
Detta kapitel redogör därför utförligt för det bibliografiska fältet och dess 
olika grenar, för den bibliografiska begreppsapparat som ligger till grund för 
flera resonemang i efterföljande kapitel, samt för två för avhandlingen centrala 
funktioner inom bibliografisk verksamhet: klustring och transponering.  

❦  

Inom biblioteks- och informationsvetenskap förekommer både produkt- och 
aktivitetsinnebörden. I introduktionsböcker till delområdet kunskapsorgani-
sation är innebörden av bibliografi som dokumenttyp inte ovanlig. Rubin 
skiljer exempelvis mellan systematisk och analytisk bibliografi, men då som 
dokumenttyp.74 På motsvarande sätt definieras (enumerativ) bibliografi i ett 
standarduppslagsverk om biblioteks- och informationsvetenskap kort och gott 
som ”[a] list of documents.”75 Utan tvekan är samtidigt bibliografi som 
forskningsfält åtminstone historiskt väletablerad inom disciplinen, där inte 

                                           
69 Se t.ex. Jacobsson 2001 och Ridderstad 2003. 
70 Exempel är Burman 2003 och Gunder 2001 
71 Söfting 2005. 
72 T.ex. Carlquist 2002, se också Dahlström 2002a för en kommentar om den material-
bibliografiska dimensionen i arbeten som Carlquists. 
73 Tanselle inskärper bibliografins multiplicitet: “[B]ibliography is not ”a subject” but a 
related group of subjects that happen to be commonly referred to by the same term” (1974: 
88). 
74 Rubin 1998: 193. För honom är således systematisk bibliografi en t.ex. alfabetiskt eller 
kronologiskt ordnad bibliografi, medan analytisk bibliografi är vad många skulle kalla en 
deskriptiv bibliografi. Andra exempel är Soergel 1985: 207, där bibliografi är ”a biblio-
graphic data base that lists documents”, samt Rowley & Farrow 2000: 60, där bibliografi är 
en förteckning över antingen äldre verk eller ”works having some defining characteristic” 
(med de senares termer historisk respektive deskriptiv bibliografi). Notera för övrigt glid-
ningen mellan Soergel och Rowley & Farrow vad gäller dokument eller verk såsom före-
målet för bibliografering. 
75 Feather & Sturges 2003: 183 (min kursiv.). 
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minst Paul Otlets respektive Patrick Wilsons bidrag varit värdefulla.76 
Inbegriper vi också katalogiseringsteori och metadata stiger bibliografi fram 
som ett vitalt och omfattande biblioteks- och informationsvetenskapligt 
område.77 Av stor betydelse för biblioteks- och informationsvetenskapligt 
orienterad bibliografi som både aktivitet och ämne är de principdokument 
som vid några tillfällen framarbetats genom internationell samverkan i syfte att 
uppnå harmoniserade principer och praktiker samt standardiserade kriterier 
och begrepp.78 Här har IFLA:s Functional Requirements for Bibliographic Records 
(FRBR) valts som utgångspunkt för den referensbibliografiska åskådningen. 
FRBR har snabbt nått en framskjuten position inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och antas lägga grunden för nästa generation av 
katalogiseringsarbete. Det erbjuder en abstrakt bibliografisk entitetsmodell 
som också uttryckligen påstår sig vara en medieöverskridande modell,79 och 
det finns slutligen en omfångsrik analytisk deklaration i anslutning till 
modellen som därmed utgör ett explicit bibliografiteoretiskt påstående vi kan 
förhålla oss till.80 

2.1 Referensbibliografi och materialbibliografi 

Det saknas inte översiktsverk och introduktioner till bibliografisk metod och 
teori. Det är därför inte rimligt att här ge alltför stort utrymme åt dess 

                                           
76 Framför allt Otlet 1934 respektive Wilson 1968. Se även Ranganathan 1961 (cit. i Bates 
1992a: 11f.), Shera 1970, Atkinson 1980, Stokes 1982, Tillett 1991 och Smiraglia 2001a. 
77 Se t.ex. Ranganathan 1955, Lubetzky 1969, Johansen 1991, Yee 1994a, 1994b och 1995 
samt Svenonius 2000. 
78 Såsom de s.k. Parisprinciperna (IFLA 1962). Det är exempelvis lätt att i regelsamlingar 
för katalogisering som amerikanska AACR2 (och följaktligen också svenska KRS, se 
Blomberg 2000) spåra ett direkt inflytande från Parisprinciperna.  
79 Se t.ex. Svenonius 2000: 17. 
80 IFLA 1998. 
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historiska och intellektuella framväxt.81 Det är i vårt sammanhang emellertid 
av särskilt intresse att notera att bibliografin har sina rötter i den alexandrinska 
biblioteksverksamheten och dess traderande av text mellan bärare. Beteck-
ningen avsåg således länge den skrivarverksamhet som innebär att kopiera 
texter från ett dokument till ett annat och därmed, rent bokstavligen, att skriva 
böcker 82 samt svara för tradering och kommentering av texter genom att 
producera nya texter. Småningom kom den kritiska granskningen av doku-
menten att utvecklas till bokvetenskapliga studier, medan verksamheten också 
resulterade i den utförliga bibliografiska beskrivningen av verk och dokument, 
ofta samlade i listor och förteckningar. Vi kan med andra ord tidigt iaktta två 
typer av bibliografiska verksamheter:  

1. beskrivning, etikettering och gruppering av texter genom produktion av 
metatexter 

2. analys och överföring av hela texter mellan textbärare 

Bibliografi som aktivitet och ämne kan nämligen delas in i två huvudfåror med 
förgreningar. Den ena fåran följer den första traditionen ovan och syftar 
primärt till att beskriva, etikettera och gruppera verk (emellanåt också 
dokument) och kallas här referensbibliografi. Den andra fåran är mer förgrenad 
och benämns här materialbibliografi. I denna handlar det om kritiska närstudier 
av böcker och andra dokument som materiella artefakter snarare än av verk 
som immateriella och intentionella enheter. 

                                           
81 Vid sidan av klassiska bibliografiska standardverk som McKerrow 1994/1927, Bowers 
1962/1949, Gaskell 1995/1972 och Tanselle 1998 finns också enklare översiktsverk som 
Harmon 1989 eller Williams & Abbott 1999. Tanselles verk omfattar också undersökningar 
om dess relation till andra vetenskaper (1974) samt dess historieskrivning (1988). Jag 
hänvisar därför i första hand till dessa standardverk respektive till DuRietz 1999 för en 
svenskspråkig terminologi, och lyfter här snarast fram några grundläggande respektive sär-
skilda distinktioner och kännetecken för bibliografi som sedan bidrar till diskussionen i 
efterföljande kapitel. 
82 ”Bok” således förstått i dess konkreta innebörd som materiellt dokumentexemplar. 
Bakgrunden röjs av ordets etymologi i de grekiska orden för bok (biblion) respektive skriva 
eller inrista (grafein). 
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För de två fårorna föreslog Hibberd i en inflytelserik artikel beteckningarna 
enumerativ respektive fysisk bibliografi.83 Bibliografer har för övrigt redan 
tidigt identifierat tudelningen och försökt ge terminologiskt uttryck för den. 
Redan Jean François Née de la Rochelle skilde exempelvis mellan ”litterär” 
och ”typografisk” bibliografi.84 1830 års upplaga av Encyclopedia Americana 
prövar termerna intellectual respektive material bibliography, där den senare 
studerar dokumentens ”external character, the history of particular copies.”85 
Andra bibliografer har i analogi med gängse vetenskapsterminologisk distink-
tion mellan suffixen -grafi (såsom beskrivning) respektive -logi (såsom syste-
matisk lära) arbetat med termen bibliologi.86 Bibliologi förstås då som det 
analytiska studiet av böcker och andra dokument som fysiska objekt, medan 
bibliografi skulle begränsas till att avse det vi ovan kallat referensbibliografi. 
Termen sväller dock ofta ut till mer generell bokvetenskaplig innebörd, så hos 
t.ex. Dima,87 där bibliologi omfattar både bibliografi, bokhistoria och biblio-
teksvetenskap. Så är också innebörden redan hos Otlet, som med termen 
avsåg en generell dokumentvetenskap.88 Termen bibliologi slog tidigt rot i 
Östeuropa och har företrädesvis kommit att användas inom marxistisk 
sociologi och där stundom som avsiktligt avskiljande term från västeuropeisk 
bokvetenskap.89 Behovet av termen bibliologi kunde tyckas reellt så länge den 
metodologiska och teoretisk-analytiska sidan av bibliografin inte var särskilt 
utvecklad eller beskriven med en för ändamålet utvecklad begreppsapparat. 
När emellertid modern bibliografi genom arbeten av bl.a. Bowers och Tanselle 
alltmer utvecklat sådan apparat, kan inte längre det bibliografiska fältet 
tillskrivas sådan brist på sofistikation, utan tvärtom odlar det just den 
bokvetenskapliga dimension termen bibliologi avsåg. 

                                           
83 Hibberd 1965. 
84 Née de la Rochelle 1782: xviii; cit. i Atkinson 1980: 57. 
85 Stokes 1982: 2. 
86 Stokes ger (Ibid.: 3f.) en kortfattad historisk översikt. Se också Hibberd 1965: 125 respek-
tive Greg 1998/1914: 396. 
87 Dima 1976. 
88 Otlet 1990. 
89 Molnar 1968. 
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2.1.1 Referensbibliografi  

Det referensbibliografiska fältet betecknas även enumerativ (dvs. uppräk-
nande), kompilativ (dvs. sammanställande) eller systematisk bibliografi. Inom 
biblioteks- och informationsvetenskap har särskilt termerna systematisk res-
pektive enumerativ dominerat för denna gren.90 Tidigare brukades inom 
biblioteks- och informationsvetenskap också termen ”statistisk bibliografi” för 
tillämpandet av statistiska och matematiska metoder för att studera relationer 
mellan dokument och citationer samt klustra dessa, ett område vi nu känner 
under termer som bibliometri, informetri och webometri.  

Referensbibliografi arbetar fram texter som beskriver och grupperar andra 
verk, texter och dokument, och ställer upp dessa beskrivningar i en given 
ordning inom en bibliografisk publikation.91 Beskrivningarna refererar alltså till 
bibliografiska entiteter och det är just detta förhållande som i föreliggande 
arbete motiverat beteckningen referensbibliografi för både verksamheten och 
utprodukten. Posterna i en referensbibliografi kan betecknas referenser 92 och de 
entiteter de refererar till referenter. Sliadneva lånar lingvistikens term ideografi 
för att övergripande beteckna skapandet av representationer såsom surrogat 
för informationsobjekt inom muntliga och skriftliga kulturer, där informa-
tionsöverflöd riskerar att bli eller har blivit ett problem.93 Produkterna av 
sådan ideografering kallar hon följdriktigt ideogram. Ser vi skriftkulturens 
bibliografiska aktivitet som en delmängd av ideografering i Sliadnevas mening, 
kan vi analogt tala om dess bibliografiska representationer som bibliogram. En 

                                           
90 Jfr Besterman 1968/1940, Rayward 1967, Bates 1992b och Rubin 1998 för den förra 
samt Bowers 1962/1949 och Feather 2003: 37 för den senare. 
91 Detta är givetvis en förenklad förklaring: såväl referensernas som referenternas natur, 
omfång, bibliografiska nivå och medialitet kan variera avsevärt. Ett utförligt bibliografiskt 
klassifikationsschema, om än begränsat till tryckta skrifter, föreslås i DuRietz 1999. 
92 Här tillgrips en breddad innebörd av referens såsom bibliografisk term som därför 
omfattar exempelvis poster i bibliografier och kataloger. I strikt mening kan dock hävdas 
att en bibliografisk referens bara är en hänvisning i löpande text eller i litteraturförteck-
ningar, och som sådan också kan hänvisa till ”egentliga” bibliografiska poster. (Ibid.: 246) 
93 Sliadneva 1993, cit. i Maceviciute & Janonis 2004: 34. Kopplingen mellan informations-
överflöd, ”bibliografiskt behov” och bibliografisk verksamhet är tydlig inom rysk biblio-
grafisk teori, en plattform som också Bruhns (2004) begagnar. 
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terminologisk distinktion mellan bibliografi respektive bibliogram skulle 
kunna bidra till att undanröja den vanliga sammanblandningen av bibliografi 
som aktivitet respektive produkt. Neologismer tenderar emellertid gärna att 
dra extra uppmärksamhet till sig i stället för att i tysthet tjäna en smidig 
läsning, och bör tillgripas bara när befintliga termer inte erbjuder ett alternativ. 
Distinktionen mellan bibliografi som verksamhet respektive produkt markeras 
därför här genom att den förra är ett oräknebart och det senare ett räknebart 
substantiv. 

En referensbibliografi är alltså ett verk som sätter sig i förbindelse med andra 
verk, men inte genom att inkorporera dem i sin helhet utan genom att referera 
till dem.94 Den definieras därmed både genom närhet och distans till sina 
referenter. Referenser skapas emellertid vanligen också genom att text hämtas 
direkt ur referenterna, mer precist ur dessas paratexter.95 Ett givet exempel är 
referentens titeltext. I sådana fall väljs alltså delar av referentens text ut och 
reproduceras i referensen. 

Som dokumenttyp ingår referensbibliografier i en bredare kategori objekt: 
referensverk. Som Bates påpekar,96 finns egentligen två innebörder av beteck-
ningen referensverk: den ena avser verk som själva innehåller den eftersökta 
informationen, den andra verk som i stället pekar vidare till andra verk med 

                                           
94 Eller snarare, så länge vi talar om polyforma (se sektion 2.3.5.1) bibliografiska objekt, till 
editioner av verk. Som White (1992: 89f.) noterar, sträcker sig bibliotekens bibliografiska 
beskrivning vanligen till att nöjaktigt identifiera en bestämd edition av verket (som 
motsvaras av manifestationsnivån i FRBR, se sektion 2.4.1), medan materialbibliografins 
intressen vanligen borrar sig djupare ner i den bibliografiska nivån: från editioner (genom 
idealexemplar), via impressioner och stater ner till enskilda dokument och delar av sådana 
(t.ex. kancellanser). Detta öppnar för en konflikt mellan å ena sidan referensbibliografins 
verk- och innehållsintresse och å andra sidan materialbibliografins dokument- och form-
intresse, något som kommer till ytan hos t.ex. Tanselle, när denne i den referens-
bibliografiska katalogiseringspraktiken ser flera uttryck för ”an indecisiveness as to whether 
the subject of the cataloguing is the work or the book,” och tilldömer t.ex. katalogernas 
pagineringsuppgifter föga värde för bibliografer, ”for it implies attention to physical details 
and then only partially records them.” (1998: 34). 
95 Dvs de kringtexter som omgärdar ett verks huvudtext, och vars uppgift det är att dels på 
olika sätt förena andra texter med varandra, dels presentera och positionera verket för 
läsarna. Paratexter behandlas närmare i sektion 2.3.6.3. 
96 Bates 1992a: 15. 
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den eftersökta informationen. En och samma bibliografi kan fungera på båda 
sätt, alltså läsas som antingen primär- eller sekundärlitteratur.  

Ett referensverk kännetecknas, förutom av sin referentiella karaktär, av 
flersekventialitet. Dess text är uppdelad i diskreta poster organiserade i filer. 
Textens poster konsulteras primärt i skilda, användarbestämda ordningar, 
snarare än läses i en enda följd, alltså i textbärarens fysiska sekvens.97 Exempel 
på referensverk är bibliografier, kataloger, tesaurer och register, och i en 
utombibliografisk mening ordböcker, uppslagsverk och konkordanser.98  

Fjordback Søndergaard, Andersen & Hjørland gör en uppdelning av 
dokumentkategorier i primär-, sekundär- och tertiärlitteratur.99 Primärlitteratur 
presenterar, menar de, ny kunskap, närmare bestämt ”original findings, theo-
retical analysis, empirical data.”100 Sekundärlitteraturen, som de även benäm-
ner bibliografisk litteratur, registrerar, beskriver och organiserar däremot (fram-
för allt primär-)litteratur som stöd för både lagring och spridning, och står 
enligt författarna i centrum för biblioteks- och informationsvetenskap och 
bibliografi. Som exempel nämns citationsindex, bibliotekskataloger, tesaurer 
och just bibliografier. Med den beskrivningen skulle det vi här talar om som 
referensverk snarast klassas som sekundärlitteratur. Tertiärlitteraturen, slut-
ligen, konsoliderar, samlar och syntetiserar kunskap i primärlitteratur,101 och 
exempel är handböcker, recensioner, översikter samt monografier som ”syn-
thesis[e] existing literature without providing new, independent knowledge.”102 
De tre litteraturtyperna är beroende av varandra, och Andersen menar att de 
representerar en institutionaliserad form av arbetsdelning inom icke-fiktions-
litteraturen.103 Vi kommer att återvända till kategorierna referensverk samt 
primär, sekundär- och tertiärlitteratur i det avslutande diskussionskapitlet. 

                                           
97 Ranganathan 1961: 257 (citerad i Bates 1992a: 11f.), Bates 1992a. 
98 Katz (1998) ger en historik till och översikt av olika typer av referensverk. 
99 Fjordback Søndergaard, Andersen & Hjørland 2003. Deras indelning är en uppdatering 
av den 1971 av Unesco föreslagna s.k. Unisist-modellen. 
100 Ibid.: 318. 
101 Ibid.: 283. 
102 Ibid.: 320. 
103 Andersen 2004: 114. 
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En viktig uppgift för referensbibliografin är att också relatera referenterna till 
varandra, inte minst genom att klassificera bibliografiska entiteter genom att 
tillskriva dem en plats i en begreppshierarki och klustra dem runt en samlande 
princip, vanligen ett intentionellt verk. FRBR, liksom försöken att imple-
mentera dess bibliografiska struktur i bibliotekskataloger, är ett uttryck för en 
sådan klustrande ansats, och kommer att behandlas närmare nedan i den 
särskilda sektionen om bibliografisk klustring. 

2.1.2 Materialbibliografi 

Materialbibliografin är i första hand sysselsatt med analyser av materiella 
dokument. Vi kan i generella ordalag tillåta oss att beteckna material-
bibliografin som dokument- och formorienterad, där referensbibliografi är 
verk- och innehållsorienterad. En sådan orientering yttrar sig bland annat i:  

 detaljanalyser av enskilda dokuments fysik och komposition,  

 metoder för sammanställning och beskrivning av resultatet av sådana 
analyser, samt 

 historiska studier av vad som händer under transponeringar mellan 
bärare liksom av samspelet mellan produktionsvillkor, start- och 
måldokument (mer om dessa termer och begrepp nedan).  

Materialbibliografin omfattar i korthet följande förgreningar:104  

 historisk bibliografi, som studerar villkoren för produktion och 
distribution av materiella dokument i olika mediemiljöer 

                                           
104 Indelning efter Bowers 1952, Bowers 1964a och Hibberd 1965. Den är dock varken 
uttömmande, självklar eller historiskt given, till vare sig beteckning eller extension. I 
Dahlström 2003 presenterar jag materialbibliografi närmare och diskuterar också i korthet 
en eventuell uppgradering av den historiska bibliografin till socialbibliografi (en term 
diskuterad även av Ranganathan, se Tennis 2001). När Greetham (1999) betonar material-
bibliografins tolkande dimension, arbetar han med beteckningen hermeneutisk bibliografi. 
Den granskande verksamheten föranleder inte sällan termen kritisk bibliografi. I artikeln 
ovan diskuterar jag också kortfattat beröringspunkter och gränser mellan å ena sidan 
historisk bibliografi och bokhistoria och å andra sidan textuell bibliografi och textkritik. 
Över huvud taget är det rimligt att med DuRietz (1999: 247) se terminologin på området 
som instabil. 
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 analytisk bibliografi, som genom ingående komparativa analyser av 
fysisk evidens i ett dokument försöker dra slutsatser om dess och 
eventuellt också verkets produktionshistoria och tillkomstvillkor. I 
centrum för den analytiska bibliografin står också konsekvenser av 
produktions- och distributionstekniska övergångar mellan medier eller 
enskilda bärare 

 textuell bibliografi: den analytiska bibliografins metoder i textkritikens 
tjänst. I huvudsak begränsar textuell bibliografi sitt föremålsstudium till 
den rent textbärande delen av dokumenten.  

 deskriptiv bibliografi: den detaljerade analysen och beskrivningen av 
dokument som fysiska objekt (väl att skilja således från referens-
bibliografins uppräknande beskrivningar av verk).  

Det materialbibliografiska fältet har också omväxlande benämnts fysisk,105 
kritisk 106 eller, med en synekdoke, analytisk bibliografi.107 För svenskt vid-
kommande föreslogs ”materialbibliografi” av DuRietz, och även Ridderstad 
använder den i aktuella texter liksom Söfting.108 Den danske bibliografi-
historikern Bruhns begagnar termen materiell bibliografi.109 Då termen mate-
rialbibliografi skvallrar om fältets fokus på materiella dokument, föredras den 
här bland annat därför att den tydliggör släktskapen med omorienteringar i 
närliggande forskningsområden, såsom materialfilologi,110 ”material culture 
studies” 111 eller, för den delen, aktuella pläderingar för materialnära doku-
mentstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap.112 Den materialitet 
som ligger till grund för beteckningen skall dock inte begränsas till att bara 
avse fysiskt substrat och arkitektur i diskreta artefakter, i bibliografins fall 
dokument. Den måste tilldelas en mer generös innebörd och avse såväl logisk 
och symbolisk representation och komposition som de tekniker och praktiker 

                                           
105 Hibberd 1965, Renear 1992. 
106 Besterman 1968/1940, Reitz 1999- . 
107 Se t.ex. Bowers 1962/1949, Harmon 1989. 
108 DuRietz 1988, Ridderstad 2003 resp. Söfting 2005. 
109 Bruhns 2001: 12. 
110 Mer om materialfilologi i sektion 3.4.4. 
111 Mer om detta forskningsfält i sektion 2.1.2.2. 
112 Såsom Andersen 2002, Dalbello 2002, Levy 2002, Hansson et al. 2003, Frohmann 2004a 
och Lund 2004. 
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som utvecklats i samspel med produktionen och distributionen av dokument i 
olika mediala ekologier. Materiella studier kan knappast heller meningsfullt 
beskriva och förklara sådana dokumentära tekniker och praktiker utan att 
också belysa dem utifrån deras sociala, institutionella, retoriska och historiska 
kontexter. Frohmann utgår för övrigt från ett liknande betraktelsesätt i sin 
efterlysning av en mer generell rörelse inom biblioteks- och informations-
vetenskap från studier av kognitiv information till studier av materiella 
dokument.113 

Utöver presentationen ovan diskuteras nedan ytterligare vissa karaktärsdrag 
inom materialbibliografi, framför allt för att ge biblioteks- och informations-
vetenskapliga läsare en fylligare bild av ett område som förmodligen är mer 
obekant än referensbibliografi, och för att därmed också underlätta läsningen 
av avhandlingens efterföljande kapitel. 

Materialbibliografins utblommande till systematisk verksamhet förläggs 
vanligen till andra hälften av 1800-talet,114 men först under 1900-talets första 
decennier fick materialbibliografin med riktningen New Bibliography en mer 
genomgripande systematisk begreppsapparat och metodik. Förändringen är så 
genomgripande – tvärs genom teori, begrepp, forskningsobjekt och metod – 
att det kan finnas fog för att kalla det ett paradigmskifte i Kuhnsk mening. 
Greg och McKerrow samt senare Bowers och Tanselle utvecklade den 
moderna bibliografin och tog ämnet långt från 1800-talets mer anekdotiska 

                                           
113 Frohmann 2004b. 
114 Williamson & Bennet (1981) hävdar dock att en studie publicerad redan 1715 av britten 
Thomas Bennet skulle kunna klassas som analytisk bibliografi. Bennets arbete involverade, 
efter en detaljtrogen transkription, variantupplysningar i fotnoter på varje ny sida med 
transkriptionstexten. Där angavs också detaljer om yttre evidens, varur slutsatser drogs om 
vad dessa varianter och yttre evidens kunde tänkas avslöja om dokumentens produktions-
historia. Bennets arbete är alltså i grunden textkritisk verksamhet, men är på väg att glida 
över i analytisk bibliografi. Här är vi emellertid inne på oklara gränser gentemot övriga 
grenar av materialbibliografi och mot textkritiken. Textkritik och textuell bibliografi har 
som bekant betydligt äldre rötter än så. Vi skall senare beröra det alexandrinska bibliotekets 
textkritiska verksamhet, och om exempelvis renässans-humanisten Lorenzo Valla vet vi att 
han, ”by analysing the vocabulary of the ‘Donation of Constantine’, proved it to be a 
document written sometime in the ninth century rather than in the fourth” (Rouse 1992: 
52). 
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bibliofili in i ett tillstånd som bär släktskap med modern forskning.115 Centralt 
blev att lyfta fram dokumentet som ett direkt bevis på en produktionell och 
konsumtionell kontext och att därmed rikta intresset mot alla de överförings-
processer texter genomgår mellan bärare.  

2.1.2.1 Historisk bibliografi 

Tidigare (och också åtskillig senare) bibliografisk verksamhet trivialiserade 
dokumentet som genomskinlig textuell behållare och betraktade därför ofta 
text som ett absolut och kontextlöst abstrakt bortom tid och rum. Även om 
dokumenten sålunda alltmer fångade materialbibliografernas intresse, repre-
senterade de dock fortfarande mer eller mindre korrupta textuella stadier i 
förhållande till det abstrakta författarintentionella verket. Först under 1900-
talets senare del bryter på allvar sociala perspektiv in i det bibliografiska fältet, 
och det blir vanligare att betrakta verk och deras texter som sociala 
konstruktioner, överföringar och övergångar mellan bärare som resultat av 
sociala fenomen och drivkrafter, och dokument som uttryck för och avtryck 
av sådana. Exempelvis har den historiska bibliografin breddat sin strävan och 
söker nu bidra till den bok- och mediehistoriska forskningen om övergångar 
från en teknik till en annan och kulturella eller sociala aspekter på sådana 
övergångar. 

Det kanske viktigaste bidraget till denna orientering gavs av McKenzie.116 
Genomslaget är också markant inom svensk materialbibliografi och bok-
historia,117 liksom inom litteratursociologisk forskning.118 ”I en tryckkultur 
utgör trycksaker det murbruk som håller samhällsbygget samman,” skriver 
exempelvis Ridderstad med en typisk sociologisk förankring.119 I närheten 
ligger förstås bokhistoriska strömningar som den franska av annales-skolans 

                                           
115 Inte alla är emellertid överens om att bibliografin mognat vetenskapligt, se exempelvis 
Dunkin 1975. 
116 Hans genombrottsverk är McKenzie 1969, hans mest inflytelserika McKenzie 1986. 
117 Exempelvis Ridderstad 1995 och Jacobsson 2001. 
118 Såsom Söderlund 2000. 
119 Ridderstad 1995: 40. 
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metodologi influerade histoire du livre respektive den anglosaxiska history of 
books.120 Adams & Barker anser att historiografisk bokhistorisk forskning 
alltför mycket kommit att handla om människors sociala relation till böcker på 
bekostnad av bibliografisk dokumentfokusering.121 I modern bokhistoria löper 
således materialbibliografins betraktelsesätt risken att bli sekundärt hjälpmedel, 
där dokument inte placeras i centrum. De trycker därför på att boken som 
fysiskt föremål skall utgöra det centrala navet i bokhistorisk forskning. 

Kan man således sätta likhetstecken mellan modern bokhistoria och historisk 
bibliografi? Antingen är den senare i huvudsak bibliografisk analys tillämpad 
på historiskt material i form av dokument och artefakter, och då skulle det 
kunna kallas analytisk bibliografi, givet att sådan väsentligen är historiserande 
till sin ansats. Eller så är historisk bibliografi en analys av de produktions-
villkor i form av maskiner, tekniker och procedurer som rådde vid olika 
tidpunkter i historien, och då äger det så många överensstämmelser med 
modern bokhistoria att de två kan sägas sammanfalla. Krummel ser skillnaden 
som i stort sett teleologisk: för historisk bibliografi är deskriptiv bibliografi det 
grundläggande målet, medan detta för bokhistoria är något accidentalt. Med 
honom kan historisk bibliografi karakteriseras som bokhistoriska studier i ett 
bibliografiskt sammanhang.122 

                                           
120 Febvre & Martin 1997/1958 är ett exempel på den förra, Eisenstein 1979 på den senare. 
Se också Darntons studier (1979) om spridning och konsumtion av litteratur i 1700-talets 
Frankrike, liksom Adams & Barkers diskussion (1993) om litterära kretsloppsmodeller. 
121 Ibid. Om termen ”bibliografiskt dokument”, se not 61. 
122 Krummel 2000. 
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2.1.2.2 Analytisk bibliografi 

Den analytiska bibliografin är detektivisk till sin karaktär,123 och påminner 
därvid mer om läkarens diagnostisering eller jägarens spårtolkning än om de 
exakta vetenskapernas strävan efter generalisering och kvantifiering.124 Också 
Tanselle understryker den analytiska bibliografin som en historisk under-
sökning snarare än vetenskap:  

[I]ts conclusions are on a lower plane of probability than the inductive generali-
zations of many sciences because of the impossibility in bibliography of repeating 
past events as experiments; it can be thought of as scientific only if ”science” is 
taken in an extremely general sense.125 

Den analytiske bibliografen arbetar med andra ord med ”spår” i dokument, 
som därmed bär vittnesbörd i bokstavlig mening. Med detektivmetaforen kan 
vi säga att dokumentet här är en brottsplats redo för undersökning. 

Man kan även tänka sig ett synsätt på materialbibliografi som ett slags 
arkeologiska studier av bibliografiska objekt som situationsbestämda, materi-
ella kulturartefakter. Med ett angreppssätt som hämtats från det arkeologiska 
fältet ”material culture studies”,126 företar exempelvis Dalbello-Lovric en när-
analys av en grupp äldre diasporaalmanackor och vad dessas produktion, 
utseende, användning och distribution kan berätta om svunna relationer och 
rörelser inom de grupper som använde dokumentgenren som socialt red-

                                           
123 Se exempelvis Tanselle 1974: 69. Inte sällan går dess föremålsstudium in på sådan 
detaljnivå, att det kan handla om exempelvis kemiska mikroanalyser av papperets eller 
bläckets sammansättning för att kunna avgöra ett särskilt dokuments historiska status. Det 
är på grund av den här typen av kompetens som analytisk bibliografi emellanåt begagnats 
som instrument i jakten på förfalskade dokument. Krummel (2000: 156) använder uttrycket 
”bibliographical forensics” för den här typen av bibliografisk verksamhet. Beteckningen får 
näring av studier som Stevensons The Problem of the ”Missale speciale” (Stevenson 1967), där ju 
redan titelformuleringen påminner om ett Sherlock Holmes-äventyr. Den återkommer 
också hos Kirschenbaum (2005), som i sin plädering för materialbibliografiska analyser av 
digitala objekt föreslår hur ”digital forensics” kan bedrivas, i skarp kontrast till hur Allison 
et al. (2005: 369) förnekar möjligheten av en sådan. 
124 Se Ginzburg (1989: 104; cit. i Lavagnino 1996) för ett värdefullt resonemang om de två 
vetenskapliga förhållningssätten.  
125 Tanselle 1974: 67. 
126 Tilley 1991 och Miller 1987. 
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skap.127 Hon väljer därmed ett angreppssätt som behandlar dokument som 
bruksföremål. För sådana drar arkeologin en tydlig gräns mellan liv (artefakter 
i användning) och död (artefakter som inte längre är i användning), ett synsätt 
Dalbello-Lovric ansluter sig till.128 Det skulle kunna finnas en risk för reduk-
tionistisk behandling av de bibliografiska artefakterna som förbiser de egen-
skaper som förenar dessa och gör dem till en egen distinkt grupp i relation till 
andra materiella artefakter. Dalbello-Lovric kan tyckas löpa den risken. Biblio-
grafiska objekt har en annan social funktion och levnadsbana än bruksföre-
mål. Det är en poäng i arkeologiska studier att föremålen har varit levande 
komponenter i en social situation, men inte längre är det, utan har övergått till 
”dead culture”. Det finns inte samma tydliga gräns när bibliografiska 
artefakter färdas över Styx. Så snart ett dokument plockas upp och avkodas är 
det åter aktiv(era)t. Dalbello-Lovric ser denna svårighet och föreslår att vi 
skiljer mellan  

cycles of primary and secondary use; this approach enables us to distinguish 
bibliographical objects that have made their exit from primary use into archeological 
culture.129 

Men de flesta bibliografiska objekt fortsätter att inlemmas i nya användningar 
av nya publiker, vilka inte är mindre intressanta och vilka också kan beskrivas 
som primära (snarare än att artefakterna går från att vara i aktivt bruk till att 
helt falla ur bruk). Om materialbibliografiska studier skall kunna anses 
konsistenta med sådan ny arkeologisk metodologi och teori, bör dessa begrän-
sa sin analys till den typen av bibliografiska artefakter som tydligt är kopplade 
till en historiskt avgränsad sociokulturell situation. Det är annars svårt att se 
ett berättigande för något generaliserbarhetsanspråk i den arkeologiska 
principen för bibliografins del. 

                                           
127 Dalbello-Lovric 1999. 
128 Ibid.: 2. 
129 Ibid.: 3. 
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2.1.2.3 Deskriptiv bibliografi 

När det gäller den deskriptiva bibliografin har vi ovan noterat hur dess 
detaljerade beskrivning av materiella egenskaper i dokument och editioner 
skall skiljas från referensbibliografins uppräknande beskrivningar av verk och 
editioner. I Fredson Bowers’ ofta åberopade beskrivning av den deskriptiva 
bibliografins väsen tydliggörs materialintresset:  

[T]o examine a book by all the methods of analytical bibliography in order to arrive 
at a total comprehension of the maximum physical facts as a preliminary to writing 
these up in set terms as a definitive physical description of the book, its external 
appearance, and the internal evidence bearing on the details of this external 
appearance.130 

Den deskriptiva bibliografins viktigaste ambition, vad föreliggande arbete 
belangar, är att i så pass detaljerad grad redogöra för det beskrivna doku-
mentet, att beskrivningen förmår framkalla ”an absent book before a reader’s 
eyes,” med andra ord att såsom surrogat tjänstgöra för ett annat dokument.131 
Också Ranganathan betonar den bibliografiska postens ikoniska funktion som 
surrogat: 

A detailed bibliographical description is really a substitute for a personal exami-
nation of the book by a scholar who may not have access to the book itself.132 

Den deskriptiva bibliografin syftar samtidigt till en klassifikation av 
bibliografiska taxa, en klassifikation som brukas flitigt i den här avhandlingen, 
och som förklaras mer i detalj i sektion 2.4.1. Deskriptiv bibliografi resulterar 
vanligen i en ”ideal” beskrivning av ett dokument eller en edition, med vilken 
en användare av bibliografin kan jämföra sitt eget exemplar. Beskrivningen 
betecknas som s.k. ideal copy eller idealexemplar. För tryckta skrifter betecknar 
idealexemplar editionen, medan realexemplar är de enskilda dokument-
exemplaren inom editionen. Idealexemplaret är förstås alltid en abstrakt 

                                           
130 Bowers 1952: 190; mina kursiv. 
131 Bowers 1962/1949: vii. 
132 Ranganathan 1974: 33. 
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konstruktion på grundval av de realexemplar vi har att tillgå. Atkinson för-
svarar konstruktionen: 

Any elementary book on physics will normally contain a diagram of an atom, even 
though no one (yet) has ever seen one distinctly. The diagram is rather a repre-
sentation of how an atom should appear on the basis of all currently available 
evidence. The description of an ideal copy is a similar effort to represent the cha-
racteristics of an entity not itself subject to autopsy.133 

Distinktionen är nödvändig inom bibliografin eftersom realexemplar inom en 
edition inte sällan skiljer sig åt, trots en utbredd föreställning om att en 
editions realexemplar är identiska, både grafiskt och textuellt, en föreställning 
som också slår igenom i åtskillig referensbibliografi. Exempelvis är den en 
förutsättning för FRBR:s begreppsmodell (se 2.4.1). Bibliografier arbetar med 
en beskrivning av idealexemplar. Kataloger förtecknar däremot realexemplar i 
en särskild samling (även om katalogisering i praktiken ofta resulterar i en 
beskrivning som blandar idealexemplariska och realexemplariska aspekter). 
Det kan anläggas en tidsaspekt på distinktionen ideal och real. Idealexemplar 
och idealtext försöker i en beskrivning fånga en i tid utsträckt produktion 
uttryckt i en idé, medan realexemplar och realtext (DuRietz’ äldre version av 
naturaltexttermen) är beteckningar på en frusen tidpunkt i en utvecklings-
historia.134  

Den deskriptiva bibliografins beskrivningsform varierar, och kan vara såväl 
tabularisk, telegrammatisk, kommenterande som essäistisk. Centrala element 
och verktyg i beskrivningen är bibliobasen135 (vanligen titelsidan och en 
transkription av delar av denna), kollationen,136 uppgifter om foliering eller 

                                           
133 Atkinson 1980: 66. 
134 För vidare resonemang om idealexemplar som begrepp hänvisas till Tanselle 1980. För 
en svenskspråkig diskussion, se DuRietz 1999: 60ff. 
135 DuRietz’ term (Ibid.: 117ff.). 
136 En teknik för att beskriva tryckta böckers fysiska sammansättning, ofta baserad på en 
jämförelse mellan exemplar inom en edition med avseende på deras ark, lägg och blad, 
samt ordningen mellan dessa. Resultatet uttrycks i en särskild analytisk kollationsformel 
(föreslagen i Greg 1934, standardverket är Bowers 1962/1949, medan en svensk fram-
ställning och terminologi ges i DuRietz 1999: 288ff.). 
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paginering,137 fysisk textstruktur, omfattning samt format, en innehålls-
deklaration, en beskrivning av det fysiska gränssnittet (material, skrift, färg, 
papper, blindpressning, kassett m.m.) samt varje annan information som kan 
kasta ljus över dokumentets produktionshistoria, t.ex. proveniens, datering 
och genetisk status.138 

❦  

Deskriptiv bibliografi tillämpar kunskaper som genererats inom andra grenar 
av materialbibliografi, företrädesvis den analytiska. För Atkinson har likväl 
den deskriptiva bibliografin genom sitt syfte att åstadkomma beskrivningar ett 
närmare samband med referensbibliografi än med analytisk bibliografi.139 Han 
sammanför referentiell och deskriptiv bibliografi under epitetet representa-
tionell bibliografi, som utmärks av ett (med den Peirceanska semiotikens 
kategorier) symboliskt eller ikoniskt förhållande till dokument, medan analy-
tisk bibliografi utgör en separat klass med ett indexikaliskt förhållande till 
dokument. Referensbibliografin förhåller sig sålunda ikoniskt till sitt biblio-
graferade objekt på det sätt ett porträtt förhåller sig till den porträtterade. 
Förbindelsen utgörs av likhet, inte kausalitet. Den analytiska bibliografins 
relation till dokument svarar däremot mot hur ett sjukdomssymptom förhåller 
sig indexikaliskt, utpekande, till sjukdomen. Förbindelsen är kausal. 

Över huvud taget är den analytiska bibliografin svårbestämbar inom den 
materialbibliografiska sfären. Dess metodik och perspektiv begagnas av alla de 
övriga delgrenarna i skilda syften,140 medan den samtidigt har behov av den 
ackumulerade kunskapen inom exempelvis historisk bibliografi för att fullfölja 
sin uppgift. Peckham ser rentav analytisk bibliografi som ett socialbiblio-
grafiskt fält.141 Å andra sidan får historisk bibliografi hos exempelvis Watson 

                                           
137 Foliering är den bibliografiska termen för bladnumrering (medan paginering som bekant 
avser sidnumrering). 
138 Med genetisk status avses här exempelvis ett manuskripts kronologiska plats i tillkomst-
processen av det verk manuskriptet anses manifestera. 
139 Atkinson 1980: 68f. 
140 Tanselle 1974: 83. 
141 Peckham 1971: 131. 
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rollen som den ledande bibliografiska principen, där den tilldelas en så bred 
innebörd att den inte bara, som brukligt, avser de historiska dimensionerna 
inom materialbibliografin, utan också omfattar de övriga grenarna.142 

2.1.2.4 Textuell bibliografi 

Textuell bibliografi är intimt förbunden med textkritiken, och beskrivs ofta 
som hjälpvetenskap till denna. Det finns historiska skäl till detta: de flesta 
inflytelserika bibliografer är samtidigt verksamma som textkritiker, emedan 
bibliografin i sin förhärskande, anglosaxiska tradition i huvudsak är framvuxen 
vid institutioner för engelska språket och litteraturen, med textkritisk etab-
lering och utgivning av litterära verk som mål. Harmon beskriver textuell 
bibliografi och textkritik rentav som synonyma,143 vilket får anses väl drastiskt. 

I en artikel har jag tidigare berört frågan om den textuella bibliografins till-
lämplighet i analytiska studier av digitala objekt,144 där det till följd av digitala 
mediers egenskaper kan vara svårt att dra någon meningsfull gräns mellan vad 
som kan sägas utgöra analytisk respektive textuell bibliografi. Ett tecken på det 
är Lavagninos förslag till hur den analytiska bibliografin skulle kunna ge sig i 
kast med elektroniska objekt. Förslaget behandlar av naturliga skäl textuell 
evidens snarare än den fysiska och strukturella evidens vi normalt förknippar 
med analytisk bibliografi.145 Peurells studie är ett exempel på den textuella 
bibliografins principer tillämpade på digitalt material. Genom ett ingående 
studium av textuell variation och korruption i överföringen av text mellan två 
bärare och medier, visar han där hur det är möjligt att uttala sig om hur och 

                                           
142 Watson 1977. 
143 Harmon 1989: 4. 
144 Dahlström 2003. 
145 Lavagnino 1996. 
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med vilka verktyg denna överföring ägt rum (dvs. den analytiska bibliografins 
credo).146 

2.1.3 Bibliografi och vetenskap 

När det gäller vetenskapsideal inom bibliografi råder det en dialektik mellan å 
ena sidan ett dominant positivistiskt ideal med värdeneutrala anspråk 147 och i 
skymundan ett mer hermeneutiskt orienterat angreppssätt.148 ”[B]ibliographic 
study can be wholly objective,” påstår Brookes helt frankt.149 Onekligen tycks 
de allra flesta bibliografiska metodböcker och introduktioner ha svårt att 
frigöra sig från en aristotelisk övertro på möjligheten att utmejslat fingranska 
och nöjaktigt beskriva fenomenvärlden i hierarkiska begreppsträd, utan att på 
allvar sätta de bibliografiska verktygen i en relativiserande kontext eller att 
undersöka de epistemologiska grundvalarna för bokvetenskapen. Det vilar 
ofta något Linneanskt över bibliografins ansatser och klassificerings-
strävanden. Referensbibliografin och utsagor som FRBR vilar ännu förhål-
landevis tryggt i ett värdeneutralt anspråk, men en granskning av både dess 
språk, metod och resonemang avslöjar snabbt dimensionen av mänskligt 
godtycke och bedömning i bibliograferingsprocessen, katalogiseringen 150 och 
placeringen av objekt i skilda entiteter.151 Det är knappast rättvisande att 

                                           
146 Peurell 2000: kap. 2. Möjligheterna till att utsträcka materialbibliografi till att omfatta 
digitala objekt diskuteras annars också i Gants 1994, Dahlström 2000b, Dahlström 2003, 
Bordalejo 2005, Eggert 2005 och Van der Weel 2005. Det viktigaste bidraget till denna 
diskussion har emellertid givits av Kirschenbaum 2002 med sitt mer konkreta försök att 
anpassa och utöka den deskriptiva bibliografins hierarkiska begreppsnivå till digitala objekt. 
147 McGann påstår provokativt att vetenskaplig utgivning och bibliografiskt arbete ”have 
for too long been frozen in positivist illusions about texts and the study of texts” (1991: 
15). 
148 Se exempelvis Greetham 1999: 419ff. 
149 Brookes 1973: 245. 
150 Även Levy ser 

[c]ataloging not as a process of mindlessly transcribing bibliographic properties, 
but one of normalizing or regularizing the target material to conform to standard 
categories of description, a process of making the properties in the very act of 
describing them. (1998: 99; min kurs.)   

151 Så t.ex. FRBR:  
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karakterisera bibliografisk analys som en exakt vetenskap.152 Snarare är det om 
inte en social aktivitet så åtminstone en praktik där mänskligt skön är en viktig 
faktor. Under 1900-talet har bibliografisk diskussion speglat den här polari-
seringen mellan bibliografi som å ena sidan (exakt) vetenskap och å andra 
sidan subjektiv praktik, hantverk eller rentav konst.153  

2.2 Biblioteks- och informationsvetenskaplig 
bibliografi  

I synnerhet den dokumentorienterade materialbibliografin har haft svårt att 
finna en fast hemvist i någon given akademisk disciplin. Förutom i biblioteks-
forskning har ämnet inplacerats under litteraturvetenskap, filologi eller 
bokhistoria. Prepositionsvalet stärks av den relation materialbibliografi haft till 
1900-talets litteraturvetenskap. Sålunda argumenterade Wellek och Warren i 
sin inflytelserika litteraturteoretiska programskrift för att se den som sekun-
därt hjälpmedel i litteraturtolkningens tjänst.154 Synen får sägas vara repre-
sentativ och naturligtvis logisk för ett verkorienterat intresse. För dokument-
orienterad forskning är materialbibliografi icke desto mindre primärt ett 
kritiskt och grundläggande vetenskapligt fält i sin egen rätt. 

Såväl disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap som bibliotekens 
praktik avspeglar en vacklan mellan referensbibliografi och material-
bibliografi.155 Referensbibliografin får emellertid sägas utgöra det primära 

                                                                                                                            

[W]hen the modification of a work involves a significant degree of independent 
intellectual or artistic effort, the result is viewed, for the purpose of this study, 
as a new work. (IFLA 1998: 17) 

Det är förstås upp till det mänskliga subjektet att avgöra när en variant kan anses vara så 
pass signifikant. 
152 För värdefull argumentation, se McGann 1991: 15. 
153 Utförlig översikt och diskussion i Tanselle 1974. Wilson föreslår också (1968: 4, n. 3) att 
vi likställer den konstnärliga dimensionen med referensbibliografi och den vetenskapliga 
med materialbibliografi. 
154 Wellek och Warren 1949: 69. 
155 Liksom det också historiskt finns ett växelbruk mellan att ordna biblbioteksvetenskapen 
under bibliografin och tvärtom, se Katz 1998: 328. 
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bibliografiska mönstret inom biblioteks- och informationsvetenskap, och 
utgör basen för exempelvis katalogisering och den teoribildning och 
modellering denna vilar på. Endast sekundärt tillgrips materialbibliografiska 
studier och infallsvinklar, och då i synnerhet av artefakter som är alltför nya 
eller alltför gamla för att nöjaktigt kunna beskrivas av existerande beskriv-
ningsregler.156 Materialbibliografisk begrepps- och teoribildning åberopas 
ibland också inom kunskapsorganisatorisk teoribildning, där exempelvis 
Wilson, Svenonius och i synnerhet Smiraglia hämtat åtskilliga resonemang och 
begrepp från materialbibliografi. En skandinavisk gärning som förtjänar att 
särskilt omnämnas är Erland Munch-Petersens trägna arbete att lyfta fram 
materialbibliografin till en mer framskjuten plats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.157 Därtill praktiseras, uttalat eller inte, material-
bibliografiska perspektiv i biblioteks- och informationsvetenskapens medie-
teoretiska och -historiska utbildning och forskning, liksom det också kan 
aktualiseras genom kritiska frågeställningar inom utbildning i digitalisering och 
elektronisk publicering. Materialbibliografins undanskymda ställning i 
förhållande till referensbibliografin inom biblioteks- och informations-
vetenskap kan möjligen hänga samman med dennas under andra hälften av 
1900-talet tilltagande dematerialisering och fokus på den information som 
dokument antas bära, medan materiella, grafiska och tekniska aspekter på 
bärarna själva tilldragit sig mindre intresse. 

                                           
156 Dane (2001) använder sig t.ex. av den analytiska bibliografins metoder för att studera 
bibliofysisk struktur, bindning och komposition i s.k. blockböcker från 1400-talet. 
157 Ett exempel bland många är Munch-Petersen 1980.  
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Såsom mediekulturellt bestämda är bibliografiska redskap och begrepps-
hierarkier dessutom i allt väsentligt utformade för tryckkulturella objekt.158 De 
kan inte förstås frikopplade från vare sig sin mediala historia eller sina 
institutionella och sociala sammanhang. Detta är ett observandum att bära 
med sig också för biblioteks- och informationsvetenskapens del: forskning 
kring de bibliografiska begreppsnivåerna dokument, text och verk har fått stå 
tillbaka för informationsbegreppet. Vi skall vara medvetna om de konsekven-
ser detta har haft och har alltjämt. När disciplinen förflyttade sitt intresse från 
dokument till information 159 förlorade man samtidigt incitamentet att som 
intellektuella problem betrakta de materiella och strukturella aspekter som är 
förbundna med dokument och som för tryckkulturens objekt kommer till 
uttryck i exempelvis materialbibliografi och bokhistoria. Därmed har också 
textbegreppet och känsligheten för distinktioner mellan dokument och text 
något satts på undantag.160 

                                           
158 En konsekvens är exempelvis hur den tryckta kodexbokens och dess derivats hegemoni 
lurar oss att se diskreta dokument som triviala (jfr Dahlström & Gunnarsson 2000, 
Kirschenbaum 2002). Begreppens förrädiska enkelhet också för tryckta skrifter 
exemplifieras emellertid av DuRietz 1999 (särskilt kapitlen 3 (om ”bok”), 9 (om ”text”) och 
11 (om ”dokument”)) samt av McKitterick 2003. Digitala medier och tekniker för lagring, 
presentation och distribution av text och information möjliggör nya former, produktions-
villkor och egenskaper för de dokument som bär text. Dessa dokument uppvisar såväl 
välbekanta strukturella och symboliska drag från tryckkulturens objekt som radikalt 
förändrade eller helt nya egenskaper. De tycks därför på flera grundläggande sätt utmana 
sådana antaganden om trivialitet (något som utvecklas närmare i Dahlström 2000c, 2002c 
samt 2003), en utveckling som kan göra det nödvändigt att omteoretisera och kritiskt 
granska just den här typen av skenbart transparenta bibliografiska begrepp. 
159 Slående argumentation i Hjørland 2000. Se också två anmärkningsvärt tidiga, kritiska 
iakttagelser i Spang-Hanssen 2001/1970 respektive Wilson 1968. Den senare argumen-
terade exempelvis (Ibid.: 16, n. 13) mot uppfattningen att informationsenheter kan 
betraktas separerade från den kontext som utgörs av det dokument där informationen 
återfinns. Han påpekar dessutom (Ibid.: 18, n. 16) att det förmodligen är bibliografiskt 
avsevärt svårare att relatera ”information” till dess utsagor än att relatera en text till dess 
manifesterande exemplar. 
160 I sin diskussion om relevansen av dokumentkontexter talar exempelvis Hjørland (2000: 
35) om textkritik som ”criticism of documents (including films)”, en beskrivning text-
kritiker själva knappast skulle acceptera, eftersom en skarp och nödvändig distinktion där 
dras mellan det dokument som bär en text och den text detta bär. Textkritiker är överlag 
mer sysselsatta med text än med de textbärande dokumenten, medan gränsen mellan text 
och dokument är otydlig inom biblioteks- och informationsvetenskap.  
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Man bör förstås fråga sig, om det över huvud taget är meningsfullt att anta ett 
nära samband mellan referensbibliografi och materialbibliografi under en 
övergripande beteckning, och dessutom plädera för dess position inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som disciplin. Jag vill mena det. Det 
finns inte bara idé-, institutions- och personhistoriska utan också intellektuella 
samband mellan referensbibliografi och materialbibliografi, där mer förenar än 
skiljer dem åt. För det första är båda grenarna sysselsatta med att underkasta 
dokument en ordning. För det andra korsar grenarna varandra. Material-
bibliografin har sålunda referensbibliografiska dimensioner, inte minst genom 
deskriptiv bibliografi, klustring av dokument och editioner. På motsvarande 
sätt kan referensbibliografi påstås ha materialbibliografiska inslag, t.ex. i ett 
(om än svagt definierat) uppdrag att beskriva tillräckligt mycket materiella 
egenskaper i unika eller mångfaldigade exemplar för att användaren nöjaktigt 
skall kunna identifiera sådana i en bestämd eller obestämd samling. Vi 
noterade också ovan hur Atkinson grupperade bibliografiska grenar tvärs över 
den uppdelning som här dragits, vilket kan antyda att den på inget sätt är 
gjuten i cement. De två kan vidare sägas ha väsentliga delar av begrepps-
apparatur och forskningsobjekt gemensamma.  

Om nu materialbibliografin är undanskymd, ibland helt osynlig, på den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningens och forskningens 
arenor, vad motiverar då egentligen dess plats inom ämnet? En exklusion av 
materialbibliografi lämnar ett tomrum för analyser av materialitet, socialitet 
och historicitet hos dokument. Någonstans måste sådana ingångar till 
dokument ta vägen inom ämnet, och inte sällan ges det uppdraget till den 
bokhistoriska utbildning och forskning som ligger utanför den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga disciplinen och som ställer andra typer av frågor, 
där en historisk deskriptiv ansats inte sällan ges företräde framför 
undersökningar av materiella dokuments sociologi och mediering. Man kan 
vidare hävda, att en viktig uppgift för bibliotek och biblioteksliknande 
institutioner, vid sidan om att skönja grupperingar och relationer mellan 
dokument, är att ackumulera kunskaper om och arbeta fram beskrivnings- och 
analysmetoder för det enskilda dokumentet, dess uppbyggnad, arkitektur och 
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form, dess komponenter, lager och segment, dess funktion och historia, dess 
beskrivning, materialitet och textualitet. Dokument är ju den enda hand-
gripliga kontaktyta vi har med verk och deras texter och är därför den enhet 
kring vilken biblioteksliknande institutioner och system snurrar, liksom också 
en grundläggande byggsten i kunskapsorganisation och biblioteks- och 
informationsvetenskap. Materialbibliografin förefaller vara ett kraftfullare 
instrument för en sådan uppgift än referensbibliografin. 

Givet å ena sidan materialbibliografins svaga ställning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och å andra sidan ett under 1990- och 2000-talet till-
tagande intresse inom ämnet för analyser av just materialitet, socialitet och 
historicitet hos dokument är det inte förvånande att röster har börjat höjas för 
en rematerialisering inom biblioteks- och informationsvetenskap,161 i menin-
gen en återerövring av kunskaper om dokumentmaterialitet, grundat på ett 
antagande att ämnet där tappat i analytisk kraft. Utan tvekan är sådana 
pläderingar frambringade av digitala medier och nätdistribuerade dokument, 
vilkas från tryckkulturens dokument väsentligen skilda natur och potentiella 
egenskaper får oss att ompröva klassifikationen av bibliografiska taxa, och i 
samband därmed ompröva och ställa nya frågor kring materialitet, medialitet, 
historicitet och vad det innebär att något är ett dokument i en eller annan 
mediemiljö. Materialbibliografin kan i det läget erbjuda en plattform för en 
sådan återerövring,162 givet att den förmår visa sig rörlig nog att gå utanför 
handskrifts- och tryckkulturens objekt för sina analyser och begrepp.163 

                                           
161 Senast Frohmann 2004a. Se också Dalbello-Lovric 1999, Levy 1998 och 2001, Andersen 
2002, Dalbello 2002, Hansson et al. 2003, Lund 2004 och Paling 2004. Här finns knappast 
plats för en längre diskussion om materialitet och de/rematerialisering inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, men jag för ett något utförligare resonemang i Dahlström 2002a 
samt 2003. Se även Dahlström & Gunnarsson 2000. Pläderingen för en rematerialisering 
har också motsvarigheter i angränsande discipliner, se t.ex. Duguid 1996 eller Hayles 2003: 
270ff. 
162 För Tanselle utgör den materiella transmissionen själva bron mellan discipliner som 
biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria och datavetenskap: 

Persons who study the peculiarities of the various computer programs for word-
processing have a different speciality from those who study the habits of 
individual compositors in printing shops, and yet both are linked in their atten-
tion to the ways in which the texts of intangible works are forever at the mercy 
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Som den lämpliga utgångspunkten för sådan rematerialisering identifierar 
McGann explicit de materialbibliografiska grenarna,  

the only disciplines that can elucidate the complex network of people, materials, 
and events that have produced and that continue to reproduce the literary works 
that history delivers into our hands.164  

Kirschenbaum fyller på: 

[T]extual criticism and bibliography [...] provide us with the intellectual precedents 
and critical tools to account for first generation electronic objects as functions of the 
material and historical dimensions that obtain for all artifacts.165  

Dessa områden, menar han, “should be recognized as among the most sophi-
sticated branches of media studies we have evolved.166 Jag är benägen att hålla 
med Kirschenbaum här. Det primära intresset i de discipliner som vanligen 
betecknas medievetenskaper är det innehåll, text och verk, som sprids inom 
medierna, medan medierna och dokumenten som behållare är av sekundärt 
intresse. Det motsatta förhållandet råder för materialbibliografin. 

2.3 Begrepp 

Vi har tidigare diskuterat och givit några exempel på hur bibliografi produ-
cerar ett antal bibliografiska dokument som instrument. Dessa består av såväl 
analyser och teoribildning i form av sekventiell text som beskrivningar och 
referenser i form av flersekventiella referensverk. Till grund för dessa ligger 
praktiker som också genererar mer eller mindre utförligt deklarerade begrepp 
och modeller. Sådana tillgrips för att på olika sätt hantera och systematisera 
bibliografiska entiteter (ingående i eller oberoende av befintliga dokument-
kollektioner) och deklarera relationer mellan dem.  

                                                                                                                            
of tangible processes of transmission. If library schools had trained librarians to 
be sensitive to the implication of this basic fact, there would be no split between 
information scientists and rare-book curators, or indeed between librarians and 
other scholars.(1998: 19; min kursiv.) 

163 En längre diskussion om detta förs i Dahlström 2000b samt 2003. 
164 McGann 1985: 191. 
165 Kirschenbaum 2002: 26f. 
166 Ibid. 
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Två rörelser inom bibliografin är här av särskilt intresse: dels en begrepps-
hierarkisk axel som går från det intentionella verket ner till det enskilda doku-
mentet (eller delar av detta), dels en växling mellan klustring av bibliografiska 
entiteter och transponering av deras innehåll, vanligen begränsad till deras text. 
Vi skall nedan se mer i detalj på de begreppsapparater bibliografi erbjuder för 
att diskutera och hantera bibliografiska entiteter liksom också på några be-
greppskomplex från närbesläktade forskningsfält.167 Vi kommer därefter att 
återvända till fenomenen klustring och transponering. 

2.3.1 Distinktionen 

Den gängse begreppsapparat som i huvudsak begagnas inom bibliografi och 
katalogiseringsteori (liksom inom textkritik, som vi senare skall se),168 känne-
tecknas framför allt av en tudelning mellan verk och dokument, och är analog 
med den av de Saussure formulerade semiotiska distinktionen mellan det 
betecknade (signifié) och det betecknande (signifiant).169 Den enkla distinktion 
som nedan deklareras mellan immateriella verk och materiella dokument, är 
också den som tillgrips i avhandlingen som helhet. Det bör betonas att 
avhandlingens bibliografiska begrepp är bruksdefinierade. De är med andra ord 
inte avsedda att utgöra absoluta generiska begreppsdefinitioner med anspråk 
på universell giltighet. Detta kan också motiveras med att det är i förhållande 
till perspektiv, metodansats och intressen som begrepp som dokument, text 
och verk definieras, snarare än att de utgör en fixerad delmängd av världens 
fysiska objekt.170 

                                           
167 Omfattande avsnitt i begreppsavsnittet nedan baseras på Dahlström 2002c och Dahl-
ström 2003. 
168 Några exempel är Wilson 1968, Johansen 1991, Shillingsburg 1996, Svenonius 2000 och 
Smiraglia 2001a. 
169 Capurro (2000: avsn. 3.6) beskriver relationen mellan verk och dokument semiologiskt 
med Peirces begreppspar type versus token. Även Wilson (1968: 6f.) drar denna parallell. 
Jfr också Buckland 1991b: 53f. 
170 Jfr Wilson 1968: 16, n. 13, liksom Renear 1992: 245. Burnard (2001: 31) menar också att 
ett objekt får status av kulturell artefakt just genom själva akten att utsätta det för ett tolk-
ningsförfarande. 
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Begreppen verk och dokument är nära förbundna med varandra, det ena 
begreppet förstås genom insikter i det andra. Med den nominalistiska begrep-
psförståelse som avhandlingen söker tillämpa, bidrar begreppen till att 
precisera varandra. I korthet ser relationen ut som följer: verk är en intellek-
tuell, intentionell storhet av immateriell (här: icke-fysisk) karaktär, vars 
medium är språket. Verkets text fixeras i skrift eller genom annan perfor-
mans.171 När en text av verket fixeras i en nedskrivning och inristas i ett 
medium, uppstår ett dokument. Dokument är därför snittet mellan det 
intellektuella verket och det materiella mediet, formerat i en viss textuell 
version av verket.  

Relationen mellan verk och dokument, mellan innehåll och uttryck, mellan 
type och token, kan naturligtvis placeras in i den västerländska traditionen av 
denotation och konnotation. Ett vanligt sätt att förstå den här tudelningen är 
via semiologins teckenbegrepp, där tecknet är unionen av denotation och 
konnotation. I själva verket uppfattar vi många begrepp på det här sättet – 
med en abstrakt respektive en konkret dimension och ett övergripande namn. 
Verk och dokument skulle således kunna ses som denotation och konnota-
tion, vilkas övergripande beteckning lämpligen är bibliografisk entitet. Detta är 
en abstrakt entitet. Det är ett konstruerat verktyg för i första hand katalogi-
satörer och bibliografer,172 och varken dess denotation, ”verk” eller dess kon-
notation, ”dokument”, är fasta och fixerade mängder, utan förändras efter tid, 
plats, medium och sammanhang. Relationen mellan intellektuellt innehåll och 
materialiserat uttryck i bibliografiska entiteter är med andra ord föränderlig, 

                                           
171 Jfr Ridderstad: ”Verket är inte konkret. Det är först när en text intagit fysisk form som 
tal eller skrift, som den verkligen existerar” (1999: 3). 
172 En författare sätter sig knappast ner vid sitt tangentbord med den uttalade föresatsen att 
skapa en ”bibliografisk entitet”. På motsvarande sätt är det osannolikt att en läsare kommer 
till ett bibliotek och säger sig söka efter en viss ”bibliografisk entitet”. Och ändå är det så. 
Det är högst troligt att både författaren och läsaren säger sig vara ute efter en bok. Synar 
man detta begrepp närmare i sömmen, slås man snart av att detta är just den typ av över-
ordnade begrepp som både har en abstrakt innebörd – verket – och en konkret – 
dokumentet. Därför behöver ”bok” i denna mening inte vara ett slarvigt, suddigt begrepp, 
utan helt enkelt ett exempel på en bibliografisk entitet. 
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och ett delsyfte med föreliggande arbete är just att studera sådana förändringar 
inom en bibliografisk genre. 

2.3.2 Verk 

Verk skulle således kunna betraktas som intellektuell substans, medan de 
dokument som anses manifestera verket i så fall präglas av mer eller mindre 
hög grad av accidens till följd av det aktuella mediets särskilda egenskaper. 
Verkbegreppets status är emellertid svår att bedöma i det här fallet. Om verket 
anses föregå text och dokument, och om dokument anses underordnade verk 
(dvs. uppfattningen att en upphovsman skapar ett mentalt, immateriellt verk 
som sedan representeras mer eller mindre ofullkomligt i materiella dokument), 
är steget till romantikens originalestetiska verkideal eller till platonism natur-
ligt: verk är apriori och oföränderliga intentionsidéer, vars dokument är kor-
rupta och föränderliga skuggbilder. Det går att formulera en motkritik mot 
den typen av platonism.173 Dokument kan lika gärna beskrivas som stabila, 
apriori objekt, vår omedelbara kontaktyta med verket och det gränssnitt 
exempelvis bibliotek har att hantera. Verk kan i den meningen ses som sekun-
dära i förhållande till dokument, och därför påstås vara en föränderlig storhet 
som av läsare, bibliografer och andra användare konstrueras och abstraheras 
ur ett eller flera dokument. Det är lätt att hamna i en hönan/ägget-diskussion 
här. Nöjer vi oss med att konstatera att det finns ett samband, beskriver vi 
verk och dokument som ömsesidiga och samtidiga: verket är bibliografiskt sett 
något som binder samman ett kluster av dokument. 

Även om verkbegreppet alltid varit ett fundamentalt verktyg för bibliografins 
del, inte minst genom dess huvudroll i katalogisering och bibliografisk kon-
troll, har det varit egendomligt svårt att identifiera någon konsensus om dess 
innebörd. Svenonius anser rentav att verkbegreppet aldrig definierats 
nöjaktigt, och Smiraglia håller med.174 Det är ingen tillfällighet att vi före 
Smiraglias verkbegreppsliga undersökning The Nature of a ‘Work’ inte hade en 

                                           
173 Se t.ex. Tanselle 1998 och Van Hulle 1999.  
174 Svenonius 2000: 34 respektive Smiraglia 2001a: 3. 
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enda vetenskaplig monografi ägnad helt åt verkbegreppet inom kunskaps-
organisation eller inom biblioteks- och informationsvetenskap som helhet.175 
Man kan också notera Foucualts dräpande kritik: 

When undertaking the publication of Nietzsche’s works … where should one stop? 
[...] [A] reference, the notation of a meeting or of an address, or a laundry list: Is it a 
work, or not? Why not? [...] How can one define a work amid the millions of traces 
left by someone after his death? A theory of the work does not exist, and the 
empirical task of those who naively [sic] undertake the editing of works often suffers 
in the absence of such a theory.176 

Var den övre gränsen för verk och den undre gränsen för dokument skall dras 
är långt ifrån självklart. Vi kommer längre fram att titta särskilt på olika försök 
att begreppsligt gå under det enskilda dokumentets gränser, men bör också 
vara medvetna om att det finns ett ökande behov, framför allt påkallat av den 
ökande internationella samkatalogiseringen, av att tala om grupper och 
familjer av verk, något bland annat Svenonius talar om som superverk.177 

2.3.3 Dokument 

Av distinktionen ovan följer också att ett dokument i tryckkulturen är det som 
uppstår när en materiell bärare tilldelas funktionen att förkroppsliga ett verk. 
Den struktur ett dokument får är därför en konsekvens av kombinationen av 
aspekter från både fysisk bärare och abstrakt verk, uttryckt i en arkitektur via 
t.ex. olika dokumentlager och relationen mellan dessa. Dokument är alltså 
mötesplatser för flera samtidiga strukturer vilket gör dem till potentiellt 
komplexa system att analysera.  

Att ta del av ett litterärt verk innebär en rekonstruktion av verkets text, som 
med nödvändighet måste gå via dokumentets text och yttre evidens. På det 
sättet är dokument det egentliga gränssnittet vi har med verk och utgör därför 
navet i bibliotekens samlingar och den kontaktyta låntagare har med verk. 
Kunskap om de bärande medierna är kunskap om dokumenten och deras 

                                           
175 Ibid. Jfr Campbell 2002. 
176 Foucault 2002: 226. Henrikson (2005: 25) för nästan ett tvillingresonemang. 
177 Svenonius 2000: 38, se också Carlyle 1996. 
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texter och därmed, i förlängningen, också av verken och deras textuella 
uttryck. 

Dokument är alltså det som fungerar som en behållare (container) för 
språkliga, verbala meddelanden. Det skall inte reduceras till det abstrakta, 
verbala meddelandet i sig. Ett dokument kan rentav sakna lingvistisk text, 
såsom fallet är med ett nyöppnat worddokument eller en oskriven anteck-
ningsbok, vilka i rätt sammanhang kan kallas för dokument. Till följd av det 
väsentligen förändrade förhållandet som digitala dokument uppvisar till 
materialitet, är det inte ovanligt att i exempelvis datavetenskapliga samman-
hang se dokument som samma sak som den text de bär och de verk dessa 
representerar, dvs. att likställa dokument med dessas språkliga meddelanden. 
Det är dock ett synsätt som råkar i konflikt med dokumentanalytiska 
undersökningar där det tvärtom är av högsta intresse att undersöka relationer 
mellan just behållarna och deras innehåll och hur dessa relationer eventuellt 
påverkas av förändringar i den bärande mediala miljön. 

Dokument kan beskrivas som en instrumentell enhet i en social situation, 
alltså det som fungerar som ett dokument i en kommunikativ, bibliografisk 
eller arkivalisk informationsprocess.178 Vi kan i det sammanhanget precisera 
dokumentkategorier efter funktion och tala om kommunikativa, biblio-
grafiska, arkivaliska dokument eller andra kategorier som svarar mot den 
sociala situation inom vilket dokumentet ifråga kan antas utgöra ett redskap. 
Vi påminner oss att dokumentbegreppet och dess preciseringar är rörliga 
kategorier och därför inte knutna till bestämda fixerade delmängder av 
världens empiriska objekt.  

2.3.4 Text 

I beskrivningen ovan noterar vi att bibliografin förlägger text till en nivå 
mellan verk och dokument. Hur förstår då närmare bestämt bibliografin text? 

                                           
178 Kommunikationsperspektivet hos exempelvis Hjørland 1998 och Levy 2001: 23, arkiv-
perspektivet hos Larsen 1999. 
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Den dominerande förståelsen är såsom notation, dvs. den eller de sekventiella 
179 serier av (företrädesvis alfanumeriska)180 tecken inklusive ordmellanrum 
och interpunktioner, vilka kan anses manifestera ett immateriellt intentionellt 
verk.181  

Textbegreppet svävar vanligen mellan polerna verk och dokument och 
påverkas av den spänning det därför utsätts för. Det är således inte konstigt 
att det emellanåt klyvs mitt itu. Vi kan både tala om text som immateriell 
representation av ett lingvistiskt verk (verkets text), eller den tillfälliga text 
som manifesteras i ett bestämt, materiellt, (typo)grafiskt dokument (doku-
mentets text).182  

Bibliografer har länge sökt skapa preciseringar av textbegreppet för att komma 
åt fenomen som befinner sig på olika platser mellan polerna. Shillingsburg 
utgår exempelvis från en definition av text såsom ”the sequence of words and 
pauses recorded in a document.”183 Han skiljer sedan mellan den (ideala) 
texten och de lingvistiska tecken som representerar denna text: 

[I]t is possible for the same text to be stored in a set of alphabetical signs, a set of 
braille signs, a set of electronic signals on a computer tape, and a set of magnetic 
impulses on a tape recorder. Therefore, it is not accurate to say that the text and 
the signs or storage medium are the same. If the text is stored accurately on a 
second storage medium, the text remains the same though the signs for it are 
different. Each accurate copy contains the same text; inaccurate or variant copies 
contain new texts.184 

                                           
179 Sekventialiteten är naturligtvis på sätt och vis en kulturell konstruktion, ett subjektivt 
uppfattat fenomen, i meningen att texten framträder på det sättet för var och en som väljer 
att leta efter den typografiskt, men den kan likaväl betraktas och behandlas som ett spatialt 
fördelat nätverk av grafiska symboler.  
180 De tecken som manifesterar text kan också tillhöra andra notationskonventioner, t.ex. 
Braille, morsekod eller ideogram (Vickery & Vickery 1987: 36). Vi skulle därför också 
kunna påstå att digitala dokuments underliggande serier med binära symboler i sig kan 
betecknas som text. 
181 Överlag finns det sannerligen ett antal olika förståelser av text att välja mellan: som 
semiotiska system, semantiska språkspel, intentionellt abstrakt meddelande, medietyp, 
kommunikationstyp eller som struktur eller textur över huvud taget. 
182 Se exempelvis Tanselle 1995 för en sådan modell. 
183 Shillingsburg 1996: 174. 
184 Ibid. 
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Shillingsburgs delning mellan representerad och representerande text är något 
som klätts i direkta termer av den svenske bibliografen DuRietz. Även 
DuRietz förstår text generellt sett som ”det sekventa elementet i en helt eller 
delvis sekvent produkt.”185 Men som preciserande undertermer talar han om: 

 idealtexten, såsom den abstrakta lingvistiska, verbala sekvens som 
representerar verket och som i sin tur representeras av   

 naturaltexten, en sekvens som materialiseras i ett bärande dokument 
genom  

 materialtexten, som är att förstå som den rent fysiska ansamlingen av 
bläck, fosfor etc i ett materiellt substrat.186  

Genom inskriptionen i analoga eller digitala dokument skapas sålunda en 
naturaltext som mer konkret representeras av en materialtext i ett bärande 
dokument. Naturaltexten i sin tur kan anses representera en abstrakt idealtext. 
Ur idealtexten och alla naturaltexter i sina bärande dokument tillsammans kan 
abstraheras en immateriell konstruktion: verket. Som läsare kan vi därför 
endast komma åt verk och idealtexter genom naturaltexter och dessas 
konkretisering i dokument och de materialtexter de rymmer. DuRietz´ 
distinktion hjälper oss att precisera vilken textuell mellannivå vi talar om.  

DuRietz’ “sekventa verk” grundar sig på en distinktion inom Lessings estetik 
mellan å ena sidan stationära verk (t.ex. skulpturer och målningar), känne-
tecknade av synkronicitet, och sekventa verk (t.ex. musikaliska och litterära 
verk), utmärkta genom diakronicitet, dvs. en sekvens utdragen i tid och rum. 
Sekventa verk är enligt det här synsättet de som kan manifesteras av en text. 
Såsom i grunden abstrakta sekvenser är texter temporala snarare än materiellt 
berörbara. 

De stationära konstverkens identitet går vanligen att bestämma till en bestämd 
fysisk artefakt, medan detta inte gäller för sekventa konstverk. De förras iden-
titet är på det sättet knuten till en bestämd produktionshistoria, medan de 

                                           
185 DuRietz 1999: 44. 
186 Ibid.: kap 10. 
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senares snarare knyts till en historielös notation, vars relation till ett eventuellt 
representerat objekt kan vara mer eller mindre godtyckligt. Ett annat känne-
tecken är att stationära konstverk vanligen består av unika objekt som 
identifierar verket, och de sekventa av multipla manifestationer (upplagor, 
framföranden etc.), vilka var och en kan sägas representera det bakomliggande 
verket. För stationära konstarter sammanfaller alltså i allmänhet exemplar och 
verk. De sekventa verken har också en utsträckning i tid. När denna fångas i 
en notation åstadkoms således en text.  

❦  

Avsikten med att låta verk och dokument utgöra poler i den begreppsliga 
axeln och därmed till synes döma textbegreppet till en underordnad ställning 
däremellan är att både bibliografin och den senare behandlade vetenskapliga 
utgivningen uppvisar ett epistemologiskt mönster där dels distinktionen 
mellan verk och dokument är legio, dels fixeringen av den mellanliggande 
textnivån just utgör en central konfliktarena.187 Ranganathan förklarade verk 
som ”expressed thought” och dokument som ”embodied thought”, det senare 
analogt med Sheras graphic record och Bucklands information-as-thing.188 Detta 
sagt dock med viss reservation. Som Buckland antyder,189 kan Sheras begrepp 
tolkas som snävare än åtskilliga europeiska dokumentalisters mer generiska 
dokumentbegrepp. Pettee hade redan tidigt uttryckt det som en distinktion 
mellan litterär enhet (literary unit) och den bok som förkroppsligar denna 
enhet.190 Verona förfinade distinktionen till literary unit respektive bibliographical 
unit.191 Distinktionen formulerades koncist och nådde bred spridning genom 
Lubetzkys skrifter.192 Han skilde kort och gott mellan verk och bok. Ett verk 
kan manifesteras i flera böcker, medan en bok kan manifestera flera verk. 
Ingen enstaka bok kan sägas utgöra det verk den innehåller. Snarare innehåller 

                                           
187 Ekivokt illustrerat av Zapp & Swallow 1979. 
188 Ranganathan 1955, Shera 1970 samt Buckland 1991a: 46f. 
189 Buckland 1991b: 587. 
190 Pettee 1985/1936. 
191 Verona 1959. 
192 Fr.a. Lubetzky 1969. 
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boken en text som representerar verket. Vi ser också detta begreppsspel i de 
preskriptiva regelsystemen och principtexterna för tillämpad katalogisering 
och bibliografisk kontroll, såväl i Parisprinciperna som i FRBR. Den senare 
identifierar abstrakta verk och konkreta dokumentexemplar (items, mer om 
detta nedan). Också för så pass färsk katalogiseringsteori som den ser ut hos 
Svenonius eller Smiraglia är distinktionen helt central.193 

Utplaceringen av verk i ena ändan och dokument i den andra ger med andra 
ord en möjlighet att begreppsligt inrama analyser av de textbegreppsliga 
konflikter som kännetecknar framför allt empirin, eller med andra ord det 
slagfält där kampen om text förs. Den begreppsliga spänningen mellan abst-
rakta verk och konkreta dokument illustrerar också en bredare epistemologisk 
spänning inom biblioteks- och informationsvetenskaplig bibliografi mellan å 
ena sidan idealism, essentialism och ”mentalism”194 och å andra sidan realism, 
materialism och socioteknik,195 ibland formulerat som mellan innehåll och 
form eller bärare.196 

Textbeskrivningen ovan är naturligtvis också en förenkling. Bibliografiskt sett 
utgör text det kanske kinkigaste och minst utvecklade begreppet. Man kan 
notera det mer sofistikerade textbegrepp Anna Gunder begagnar sig av, som 
snarast närmar sig semiotikens textbegrepp.197 Ett sådant accepterar t.ex. 
strukturen (texturen) i ytan hos en vas som text. Vi kan ta fasta på detta, och 
därför precisera att den tidigare nämnda oskrivna anteckningsboken kan sägas 
ha en semiotisk text men sakna lingvistisk och typografisk text. 

Begrepp som idealtext signalerar dessutom snarast en lingvistisk innebörd, 
medan naturaltext också inkluderar en (typo)grafisk förståelse av text. Det här 
beror på att text kan förstås både som bild och som språkligt meddelande 
(vilket i sin tur kan vara dels skriftligt genom notationstecken, dels muntligt 

                                           
193 Svenonius 2000 samt Smiraglia 2001a. 
194 Frohmann 2004a. 
195 Levy 2001 och 2002.  
196 Howarth 1998. 
197 Gunder 2001. 
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genom fonem och ljudvågor).198 För digitala texter blir den här dubbelheten 
särskilt intrikat.  

Digitala medier utmärks av en åtskillnad mellan lagring och visning.199 Vi 
kommer inte in i närkontakt med den binära lagringsnotationen utan måste gå 
vägen via medier och verktyg för presentation. Men lagringsnotationen är inte 
det primära intresset för oss. Hayles kritiserar 200 tidigare försök att diskutera 
den binära notationen till text på samma nivå som den presenterade 
typografiska framträdelseformen. Flera tekniska faktorer samverkar för att 
generera det vi uppfattar som texten på en skärm, och upphöjandet av den 
binära notationen på bekostnad av andra faktorer drar vår uppmärksamhet 
från det presenterade dokumentets digitala textualitet. Det är också så, att den 
presenterade framträdelseformen av en digital text kan genereras av skilda 
tekniska underliggande dokumentarkitekturer, däribland olika binära notati-
oner. Varje gång vi väljer att betrakta texten i någon mjukvarumiljö sker en 
anpassning av texten till denna miljö, och en virtuell uppsättning ettor och 
nollor skapas som alltså också delvis är resultatet av det verktyg varmed man 
tillfälligtvis betraktar texten. Detta talar mot att se den binära notationen 
såsom något som identifierar texten. När det gäller en digital bild, är den 
binära notationen primärt en lagringsform (och bara sekundärt en möjlig 
framträdelseform, men det är förstås ett synnerligen ovanligt sätt att 
tillgodogöra sig den digitala bilden på, och då kan vi knappast längre tala om 
verket som bild). Presentationsformen ter sig i användarens ögon precis lika 
stationär och momentär som vilken analog bild som helst. Vi skulle kunna 
sträcka resonemanget till att se den binära lagringsformen i en digital bild som 
text, men presentationsformen som bild. 

                                           
198 Burnard (2001: 33) identifierar också ett tredje sätt att betrakta text, nämligen som 
informationsstruktur, alltså ett semantiskt innehåll som står i relation till en uppfattning av 
världen utanför texten. Tre mjukvarusystem står, menar Burnard, i direkt relation till dessa 
textuppfattningar: 1. ord- och textbehandling som hanterar text som en grafisk framträdel-
seform, 2. textåtervinning som fokuserar på dess lingvistiska komponenter, samt 3. IR-
system som behandlar text i den tredje bemärkelsen ovan. 
199 Dahlström 2002c: 145, Gunder 2004: 174ff., Hayles 2005: 101. 
200 Hayles 2003: 275. 
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I ett uppmärkningsteoretiskt sammanhang har Michael Biggs iakttagit den här 
omständigheten och gör en distinktion mellan å ena sidan de villkor som gäller 
för de medier och filer som lagrar ett dokument, och de som å andra sidan 
gäller för den presentationsform dokumentet får och hur vi uppfattar det.201 
Ett inskannat manuskript i form av en JPEG-fil 202 kan exempelvis ses som 
såväl bild som text. En PDF-fil 203 skulle både kunna anses utgöra text och 
bild.204 Biggs’ förslag är att vi skiljer mellan å ena sidan textinnehåll respektive 
bildinnehåll och å andra sidan textformat respektive bildformat. En tidskrifts-
artikel distribuerad som PDF-fil är därför ett exempel på textinnehåll med 
bildformat. Omvänt förhållande gäller för SVG-dokument:205 ett bildinnehåll i 
textformat.206 Biggs föreslår att vi premierar innehållstypen, alltså vår (subjek-
tiva) uppfattning av ett dokument och dess eventuella text framför ett sekun-
därt (men därför inte oviktigt) lagringsformat. Vi kan med andra ord tala om 
en SVG-fil som en bild, samt om PDF-artikeln som en text. Betraktaren med 
sina intressen blir här den som avgör huruvida ett dokument är att betrakta 
som sekventiell text eller som stationär bild. 

Egentligen är den här problematiken delvis bekant för textkritiker och 
bibliografer sedan tidigare. Ett verks text är i grund och botten en ideal 
abstraktion som vi drar ut ur de naturaltexter som framträder i det eller de 
dokument vi har framför oss. När det så gäller omständigheten att det till 
grund för den framträdande naturaltexten kan ligga ett eller flera lager av 
notation, har Anna Gunder föreslagit en värdefull terminologisk distinktion 
mellan ”storage signs” och ”presentation signs”.207 I vårt sammanhang kan vi 

                                           
201 Biggs 2004: 265. 
202 ”Joint Photographic Expert Group”, ett format för digitala bildfiler. 
203 ”Adobe Portable Document Format”, ett digitalt dokumentformat som utvecklats av 
företaget Adobe Systems och som kommit att bli en de facto-standard. 
204 Eftersom PDF i grunden är ett utbytesformat för sidbeskrivning, dvs. ett sätt att hantera 
sidor som grafiska ytor snarare än som sekvenser av lingvistisk text, vilket ju däremot är 
grunden för de uppmärkningsformat SGML-familjen skapar.  
205 Scalable Vector Graphics (SVG) är en standard för XML-kompatibel (textuell) notation 
för bilder. Extensible Markup Language (XML) är i sin tur en standard för struktur-
uppmärkning av textbaserade dokument. 
206 Ibid. 
207 Gunder 2004: 174ff. 
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tillåta oss att modifiera termerna och tala om lagringstext respektive presentations-
text. 

2.3.5 Materialitet 

Mellan verk och dokument går en axel utefter vilken olika definitioner och 
användningar av textbegreppet kan placera sig. Från tid till annan bildas 
förtätningar i endera ändan av axeln. Sålunda formar exempelvis författar-
intentionella och lingvistiska textförståelser ett rådande paradigm på bekost-
nad av andra. Varje extrem fokusering på endera pol förbiser emellertid 
potentiellt viktiga aspekter i den andra. En sådan aspekt är materialitet. Olika 
discipliners textbegrepp spänner över en skala från abstrakt och immateriell 
till konkret och materiell, men det är den immateriella uppfattningen som 
kommit att dominera.208 Ett immateriellt textbegrepp riskerar att trivialisera 
den latenta betydelsen hos det textbärande materiella mediet och dess t.ex. 
fysiska eller grafiska dimensioner, och vi har exempelvis inte sett mycket 
forskning inom litteraturvetenskap eller, för den delen, biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, om de bärande mediernas natur eller den eventuella roll 
som de tekniska verktygen för produktion och distribution spelar för littera-
turen och dess texter. Uppfattningen av text som immateriell och monosek-
ventiell har också visat sig svår att överföra till digitala texter, och som 
reaktioner på detta har åtskilliga forskare tilldelat textbegreppet såväl flersek-
ventialitet som en avsevärt stärkt eller omformulerad materialitet.209 Man 
skulle kunna tycka att digitala dokument skiljer sig från tryckta dokument 
genom att de förra är immateriella och de senare materiella, men det är inte 
fullt så enkelt. För det första kan vi lika lite möta elektroniska som pappers-

                                           
208 Immaterialiseringens början under 1100- och 1200-talen beskrivs av t.ex. Illich 1993. 
209 Se t.ex. Aarseth 1997, Svedjedal 1999b, Eskelinen 2000, Carlquist 2001, McGann 2001, 
Hayles 2003: 270ff., Karlsson 2002, Kirschenbaum 2002, Sundén 2002 samt Gunder 2004. 
Försöken att få textbegreppet att samtidigt rymma både tryckkulturens och den gryende 
digitala textkulturens fenomenologi (varibland tekniker för produktion, distribution och 
läsning) tänjer begreppet till den grad att det riskerar att bli både dunkelt och opraktiskt. 
När detta står klart för forskaren eller studenten brukar denne antingen bryta ner text-
begreppet i specialiseringar med attribut, eller sätta in textbegreppet i en begrepps-modell, 
där de omgivande begreppen hjälper till att precisera det. 
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burna texter utan en materiell kontaktyta, men för digitala texter ser materiali-
teten ut på ett annat och mer komplext sätt än vi är vana vid från tryckta 
medier. Framför allt kan vi påmina oss om hur medier grovt sett kan delas 
upp i två huvudgrupper: de som delar upp lagring och presentation på skilda 
enheter och de som inte gör det. Tryckta böcker hör till den senare gruppen, 
medan datorer, video och stereo hör till den förra. Därför är det också så, att 
det i medier som förenar lagring och presentation i ett och samma föremål 
finns ett givet samband mellan den fysiska textbärarens storlek och tjocklek 
och den lästa textens omfattning, medan detta samband upphör i digital miljö 
– där är läsverktygets storlek konstant. Geoffrey Nunberg formulerade detta 
träffande: ”[A]tt läsa Proust på en skärm är som att blicka ut över Normandie 
genom ett bombsikte.”210 

För det andra föreligger digitala dokument hela tiden på hårddiskar och andra 
materiella textbärare. Texterna oscillerar i själva verket ständigt mellan mäng-
der av bärare och framträdelseformer. Att dessa är av skenbart flytande karak-
tär, dvs. ofta raderas, uppdateras och ändras är ett annat – om än viktigt – 
problem. Vad det handlar om är snarare ett synnerligen komplext dokument-
hanteringsflöde. Digitala dokument äger visserligen fortfarande en materiell 
dimension, men det ges numera också möjligheter till primärt logiska snarare 
än primärt fysiska definitioner av dokument.211 En övergång från fysisk till 
”logisk” dokumentdefinition är på frammarsch också i europeisk immaterial-
rätt. Med en sådan syn knyts ett dokument snarare till sitt binära signal-
mönster än till det materiella underlag som bär signalerna eller för den delen 
den lingvistiska text som blott med rätt programvaror kan exekveras utifrån 
det binära spänningsmönstret.212  Levy påminner oss dock om hur 

the digital representation is only half the story. [...] Digital materials are made up of 
both the digital representation and the perceptible forms produced from it.213 

                                           
210 Nunberg 1998: 272. 
211 Se en längre diskussion om detta jämte andra likheter och skillnader mellan tryckt, digital 
och webbdistribuerad text i Dahlström 2002c. 
212 Furberg 2000: 12. 
213 Levy 2001: 138. 



 

 Bibliografi och medieteori |72 

Med Levys sätt att se kan inte lagringen ensam utgöra ett dokument. Bevarar 
man den binära representationen men inte kunskapen om hur den skall 
processeras har man inte bevarat dokumentet. Dokumentet är både repre-
sentation och presentation.214 

En strävan att rematerialisera ett tidigare avmaterialiserat textbegrepp leder 
förstås till en förtätning i andra ändan av materialitetsskalan. Det finns risker 
med också den strategin, t.ex. att lätt fastna i mediespecifika förklaringar och 
utveckla blinda fläckar för de medieöverskridande och gemensamma dimen-
sionerna av text. Även textsociologin och materialfilologin, vilka behandlas 
längre fram i avhandlingen, betraktar text som något mer än den immateriella, 
lingvistiska sekvensen, och vill inkludera olika typer av grafiska dimensioner i 
textinnebörden.  

Oavsett om vi studerar lingvistisk verktext eller typografisk dokumenttext, 
menar jag att vi inte kommer ifrån den materiellt-tekniska betydelse de 
bärande medierna och deras dokument har för texten och för förståelsen av 
den. Flera medieteoretiker ser sålunda också problem med att begränsa 
innebörden av text till den lingvistiska sekvensen och vill i mer eller mindre 
hög grad knyta vad som kan räknas som text till mediespecifik teknik och 
miljö.215 

Textualitet är på det sättet i viss mån medietypisk. Med textualitet avses ett 
sätt att via text och bärare materialisera eller ”mediera” det immateriella 
innehållet, som också sätter ramar för hur texterna produceras, sprids, 
framträder, upplevs och bedöms. Vi kan åtminstone historiskt se hur det för 
varje medium, bestämt av dess mentala, sociala och materiella variabler, med 

                                           
214 [A computer file is a document] in a meaningful and useful sense only because I assume, 
and can rely upon, a technical environment that includes my laptop, Microsoft Word, and a 
printer thanks to which I can see intelligible marks on the screen and on paper. Under such 
circumstances, is the file really ‘the document’? Or should I say that the document consists of 
the file plus the requisite technical environment? Or must I also include the perceptible forms as 
well [i.e. the text on screen or as a printout]? There are no answers to these questions at the 
moment. While they are philosophically interesting, they will also have profound practical con-
sequences. (Ibid.: 157) 
215 Aarseth 1997: 15, Hayles 2005: 93. 
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tiden formas en medietypisk textualitet (den är däremot inte exklusiv och 
mediespecifik – exempelvis imiterar medier egenskaper hos varandra, både 
synkroniskt och diakroniskt, inte minst egenskapen textualitet). Den tryckta 
kodexboken har sin textualitet, the bookish text, vars stabilisering vi börjar ana 
på 1100- och 1200-talet och som ytterligare särpräglas av de bokindustriella 
sprången under århundradena efter.216 Bokrullen hade sin medietypiska textu-
alitet, varav kodexboken bevarade några inslag men ratade andra.217 
Bokrullens textualitet är i viss mån levande i digitala medier, antingen genom 
att obruten ha gått via kodexboken (t.ex. spalten, för vilken kodexboksidan 
ursprungligen skapades) eller genom att ha tagit omvägen förbi kodexboken – 
betänk t.ex. hur ett digitalt dokument rullas upp med en struktur som 
påminner om bokrullens. Det föreligger idag bland digitala dokument ett antal 
parallella textualiteter som antingen kämpar om makten eller har möjlighet att 
samexistera fredligt. Några av dessa egenskaper kommer från äldre medie-
former och väcks upp ur sin törnrosasömn, andra är nya och specifika för den 
speciella mediesituation vi talar om. Textualitet kan det på det viset analyseras 
som mönster över stora tidsspann och över flera generationer av medier. 

På det här sättet är tryckt text, digital text och webbdistribuerad text i någon 
mån fenomen med olika natur och villkor. Texter distribuerade via webben 
lever under andra villkor än andra digitala texter, t.ex. de som distribueras via 
kompaktskivor. Webbens protokoll, kultur och logik skapar en egenartad 
miljö för publicering, distribution och läsning av text, som den inte till fullo 
delar med t.ex. kompaktskivedistribuerad sådan. Tryckt text, digital text 
respektive webbtext stärker eller skapar vissa noder i textualitetens spännings-
fält och försvagar eller utesluter andra. De medietypiska skillnaderna är inte 
oväsentliga, utan påverkar hur vi skapar, sprider, närmar oss och tar till oss 
text. Vi kan, menar jag, tala om en egen textklass, webbtextualitet, som ryms 

                                           
216 Den bokliga textens framväxthistoria tecknas i Illich 1993. Se även Svedjedal 2001. 
217 Masten, Stalleybrass & Vickers 1997 vill exempelvis lyfta fram kodexboken som ett radi-
kalt brott mot bokrullens linearitet i den meningen att kodexbokens struktur tillät kristen-
heten att bokstavligen stycka den judiska bokrullen och möjliggöra ett icke-sekventiellt 
läsesätt. 
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inom den övergripande ordningen digital textualitet. 218 Med insikter i bärande 
medier och dokument är det möjligt att nå en närmare förståelse för respek-
tive textualitet, och då inte bara insikter i mediernas potentiella utan också 
realiserade egenskaper på t.ex. webben.219 

Att innebörden av text skiftar på det här sättet är inte särskilt märkligt. Varje 
bibliografiskt begrepp rymmer avsevärda spänningar och dimensioner (och 
blir från tid till annan omdebatterat inom och mellan flera discipliner), hur 
självklart och fixerat det än må förefalla. I synnerhet blottläggs spänningar och 
sprickor i samband med introduktioner av digitala medier, kanaler och former 
för publicering och distribution. Bibliografiska begrepp är inte bara sprungna 
ur specifika mediers villkor. De påverkas också av sociokulturella faktorer och 
förändringar i samhälleliga institutioner och system.220 De är helt enkelt alltid 
bundna till tid och rum. De har därför under århundraden av mediehistoria 
väsentligen förändrats till sin innebörd.221 Mark Rose visar exempelvis hur 
verkbegreppet under 1700-talet förändras i samspel med omvälvningar i de 
tekniska, ekonomiska och juridiska systemen för produktion och distribution 
av tryckta skrifter.222 Varje sådan av teknikhistorisk utveckling orsakad föränd-
ring i begrepps innebörder och tillämpningar innebär ett slags trade-off. När 
vi stärker något drag i definitionen av ett begrepp trycker vi samtidigt tillbaka 
ett annat. Verkbegreppet uppvisar sålunda under århundradena efter 
boktryckarkonstens introduktion i Europa en ökande grad av abstraktion och 
immaterialitet, medan det av ekonomiska och juridiska intressen alltmer 
definieras som det patenterade resultatet av en ensam författares intention och 
intellekt. Materiella textaspekter, mediespecifika för de fysiska exemplaren av 

                                           
218 Se fortsatt resonemang i Dahlström 2002c.  
219 Se också sektion 2.5.3.3. 
220 Perspektivet är bland annat en värdefull frukt av den marxistiska, historiematerialistiska 
bibliografiforskning som bedrevs i bl.a. Östeuropa. Ett framstående namn är George 
Seifert (för en introduktion till dennes författarskap, se Bruhns 2001).  
221 Se exempelvis Illich 1993 respektive Eisenstein 1979 för begreppsförändringar under 
handskriftskulturens historia respektive övergången till tryckkulturen. 
222 Rose 1993. Både Hayles (2000: ¶16ff.) och Levy (1998: 105) kommenterar i synnerhet 
Roses diskussion om immaterialrättens verkbegrepp och jämför det med immaterialitets-
dimensionen i digitala medier. 
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framträdelseformer av verket, trycktes tillbaka från definitionen av verk, 
liksom kollaborativa produktionsvillkor och andra aspekter på tillkomsten av 
verket än de rent romanticistiskt originalitetsestetiska.223 När emellertid medie-
landskapet nu åter genomgår stora förändringar, friläggs den typen av aspekter 
och drar till sig vår uppmärksamhet. Det är av detta skäl som aspekter och 
egenskaper som varit dominerande inslag i en viss mediemiljö, t.ex. antikens 
bokrulle eller den medeltida handskrivna boken, men som knappast kommit 
till användning i den tryckta boken, nu åter tas i bruk av digital text.  

Svårigheterna med att konstruera symmetriska begreppsliga hierarkier inom 
bibliografisk kontroll som både omfattar verk och dokument är dessutom 
delvis ett resultat av att dessa i grund och botten kan uppfattas som skilda 
begreppskategorier: en idealistisk och en instrumentalistisk. Verkbegreppet är i 
grund och botten någonting abstrakt och framför allt intentionellt, medan 
dokument är någonting manifesterande och en framför allt funktionell kategori, 
som vi noterade ovan. Dokument kan alltså beskrivas som en instrumentell 
enhet i bestämda sociohistoriska situationer. Dess objektklasser är därvid inte 
fixerade till en viss delmängd av världens empiriska objekt. Klassen är med 
andra ord relativ, kontextberoende, och denna inramande kontext utgörs just 
av den sociala situationen, t.ex. den kommunikativa funktionen eller den 
arkiverande funktionen. Denna situation får som kritisk faktor avgöra vad 
som vid ett visst tillfälle blir tilldelat rangen av dokument. I en tryckkulturell 
arkiveringsprocess är det exempelvis meningsfullt att likställa dokument med 
diskreta, fysiska enheter. Genom att bevara lagringsmedier och deras diskreta 
enheter224 kan vi i framtiden ta del av de verk de bär. Ett dokument är därför i 
arkivsituationen snarare ett tidskriftsnummer än en enskild artikel i det. Det är 
också detta situationsbundna synsätt som är det fruktbara att bära med sig i 

                                           
223 Hayles talar om ”the slippage from book to work to style to face”, och formulerar den 
högintressanta frågan: ”[W]hat was suppressed to create the literary work as intellectual 
property[?]” (2000: ¶22). 
224 Liksom för digitala dokument naturligtvis också den programvara och kunskaper om 
nätverksmiljö, protokoll, filformat etc. som är nödvändiga för att korrekt kunna återskapa 
dokumentet i framtiden. 
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mötet med digitala dokument. Där blir det extra tydligt hur rörligt och 
kontextberoende dokumentbegreppet är.225  

Vi kan på det här sättet iaktta hur det för hela den bibliografiska 
begreppskedjan verk, text och dokument finns historiskt och medialt knutna 
spänningar. Två centrala sådana är å ena sidan den materialitet vi här behandlat, 
också förklarat som extension (dvs. objektens utsträckning i tid och rum), samt 
å andra sidan intention. Vi kommer att i efterföljande kapitel se hur just dessa 
två aspekter är avgörande för också den vetenskapliga utgivningens sätt att 
definiera begreppen och avgränsa sina objekt. Det finns en påfallande 
ömsesidig balans mellan de här aspekterna. När en begreppsnivå laddas med 
endera aspekten i väldigt hög grad förlorar den andra aspekten motsvarande 
kraft för den nivån. Och om en disciplin av olika anledningar visar ett svagt 
intresse för endera av aspekterna materialitet eller intention på någon av 
begreppsnivåerna, påverkar det innebörden i de andra begreppen och kan 
rentav leda till att något av begreppen blir överflödigt och inte används alls. Så 
är exempelvis det huvudsakligen materiella dokumentbegreppet knappt 
förekommande alls inom litteraturvetenskap, medan den huvudsakligen 
lingvistiska textnivån är praktiskt taget undanskuffad inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, medan slutligen det huvudsakligen intentionsdomine-
rade verkbegreppet är osynligt inom datavetenskap.  Ett problem uppstår å 
andra sidan med begreppshierarkier där alltför få begrepp belastas med alltför 
tjockt innehåll. Begreppsnivåerna måste då täcka så många aspekter så de 
riskerar bli svårhanterliga.  

                                           
225 Betrakta en artikel i en webbtidskrift. Är där artikeln, tidskriftsnumret eller tidskriften 
dokumentet, eller är det filen eller filerna som tillsammans genererar artikeln på en skärm 
eller en utskrift, eller är det de fysiska, materiella enheter som lagrar och representerar 
artikeln som utgör dokumentet, dvs. hårddisk, magnetiska eller optiska minnesbärare, 
skärm, handdatorenhet, eller är det alla dessa i kombination? Med ett funktionsorienterat 
dokumentbegrepp är det inte meningsfullt att fixera dokumentdefinitionen till någon eller 
några särskilda av dessa objekt. Syfte, kontext och medieekologi måste avgöra. Det är 
därför ingen djärv gissning att också de senaste, digitala medierna och webbdistributionen 
får avsevärda konsekvenser för den fortsatta begreppsutvecklingen. 
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2.3.5.1 Monoformer och polyformer 

Låt oss också hastigt kommentera en distinktion vi tidigare snuddat vid: den 
mellan unika och mångfaldigade exemplar, eller med DuRietz’ termer, mellan 
monoformer och polyformer.226 Monoform betecknar en bibliografisk entitet som 
ett unikt objekt, t.ex. ett handskrivet brev, medan polyform avser en entitet 
som vid ett och samma tillfälle mångfaldigats i flera exemplar som i allmänhet 
avses dels förhålla sig ekvivalent till varandra, dels vara utlämnade för 
spridning, t.ex. en ”upplaga”. Härav följer att det är tautologiskt att tala om 
unika eller sällsynta monoformer. Distinktionen är kopplad till hur verk i olika 
konstarter framträder och konkretiseras i fysiska föremål, och är inte obekant 
för vare sig litteraturvetenskapen eller den filosofiska estetiken. Goodman 
introducerar 227 begreppsparet autografisk respektive allografisk för att beteckna 
konstverk som identifieras av ett bestämt materiellt föremål (t.ex. en målning) 
respektive av sin abstrakta notation, eller ”text” (t.ex. ett musikaliskt eller 
litterärt verk). Den senare typen länder sig gärna till en mångfaldig realisering 
och gör distinktionen något analog med DuRietz’. Vare sig DuRietz’ eller 
Goodmans distinktioner bör dock betraktas som exklusiva egenskaper, abso-
luta och immanenta i bestämda verk och entiteter, utan snarare som två vari-
erande perspektiv på estetiska respektive bibliografiska entiteter. En hand-
skriven, tryckt eller digital text kan exempelvis beskrivas som antingen auto-
grafisk eller allografisk beroende på sammanhang, medan gränsen mellan 
monoformer och polyformer inte är helt självklar, i synnerhet bortom och 
hitom ett tryckkulturellt sammanhang.228  

Nu är den här distinktionen på inget vis trivial och konsekvenslös för 
biblioteks- och informationsvetenskapen. För Schrader utgör den exempelvis 
ett verktyg att skilja mellan biblioteks respektive arkivs och museers egentliga 
jurisdiktioner: bibliotek har enligt honom primärt ansvar för polyformer 

                                           
226 DuRietz 1999: 27ff. 
227 Goodman 1969, fortsatt av Genette 1997a. 
228 I Dahlström 2000a för jag ett något längre resonemang om verk, konstverk och Good-
mans distinktion. 
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medan museer och arkiv svarar för monoformer.229 Handskriftsavdelningar 
och andra bibliotekssektorer som huvudsakligen hanterar monoformer är för 
Schrader därför en anomali tillkommen av historiska skäl, och skulle egent-
ligen bättre höra hemma hos museer och arkiv. Att bibliotek till övervägande 
del sysslar med polyformer har emellertid sina givna mediehistoriska orsaker, 
och att utpeka monoformer som en biblioteksinstitutionell anomali kan vittna 
om partiell mediehistorisk blindhet orsakad av en bestämd, dominerande 
medieforms bländande hegemoni. Det polyforma stadiet är inte ett medie-
historiskt evigt naturtillstånd, tvärtom går det att argumentera för att det 
makrohistoriskt sett är ett parentetiskt tillstånd, där den handskrivna eran, den 
tryckta bokens tidiga era, samt inte minst den digitala eran helt eller åtmins-
tone primärt utgår från det unika objektet, monoformen. Synsättet får konsek-
venser. Om polyformer tilldelas rangen som bibliotekets primat, premieras det 
förmodat gemensamma bland dessa – det abstrakta verket – och tilldelas 
värde i hanteringen, medan det enskilda fysiska dokumentet och dess acciden-
ser kan tendera att anses som triviala och därför sekundära för biblioteket 
(men inte för arkivet eller museet). 

2.3.6 Dokumentdelar 

Ytterligare en diskussion om de bibliografiska begreppen behöver göras i det 
här skedet, nämligen om hur vi kan tala om delar av dokument och dessas 
texter.  

I centrum för biblioteks- och informationsvetenskapliga dokumentstudier står 
traditionellt samlingar av dokument. Relationen mellan dokumentenheterna 
samt identifiering och karakterisering av dokumentgrupper är där viktiga 
uppgifter. Det enskilda dokumentet, förstått i en tryckkulturellt bibliografisk 
bemärkelse som en bestämd fysisk textbärare, där verkmanifesterande text 
förkroppsligas i fysisk materia, ges då status av grundläggande intellektuell 
enhet, varpå överliggande strukturer byggs. Denna minsta enhet är mono-

                                           
229 Schrader 1989, jfr också Hagler 1997: 11. 
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grafin eller tidskriftsnumret, lägre ned går man sällan i katalogiseringspraktik 
och referensbibliografi. Så har praktiken inom exempelvis bibliotekens både 
katalogisering och referensbibliografiska teori fungerat därför att detta kunnat 
motiveras av tryckkulturens i denna mening någorlunda homogena objekt, där 
förment identiska exemplar mångfaldigas och där den nedre gränsen för 
intellektuella problem anses kunna dras vid ett enskilt dokumentexemplar. Så 
lyder uppfattningen redan hos exempelvis Verona,230 över Wilson 231 och 
fortsätter i våra dagars bibliografiska teoribildning såsom den framträder hos 
Svenonius 232 eller i den alltmer inflytelserika modellen i FRBR.233 Behand-
lingen av dokumentet som minsta byggsten i bibliografiska system har 
dessutom förstärkts av tendensen att objektivera dokument till okomplicerade 
textbehållare utan eget värde eller intresse, vilket i sin tur faller tillbaka på hur 
tryckkulturens artefakter (boken, dagstidningen, pappersytan) sedan länge 
naturaliserats och närmast osynliggjorts.234 

Låt oss likväl erkänna att denna uppfattning av dokument är starkt 
kontextberoende till tryckkulturens objekt och dessas medietypiska egen-
skaper. Men inte ens där är beskrivningen helt giltig. Tryckkulturens bestämda 
bibliografiska enhet, förstått som identiska kopior av exemplar i en upplaga, är 
en schablon. Väsentlig variationsrikedom uppstår exempelvis vid tryckproces-
sens korrekturarbeten: 

[N]ot only has bibliographical study shown that reading proofs does not remove all 
the variants introduced by the printing process, but it has also demonstrated that 
the very process of proofreading, revising by the author during proofreading, and 
making the proof corrections in the type or plates introduces further errors and thus 
creates other forms of the text.235 

                                           
230 Verona 1959. 
231 Wilson 1968. 
232 ”The smallest or basic entities in the bibliographic universe are documents” (Svenonius 
2000: 34). 
233 IFLA 1998. 
234 Pickering 1996: 53, Levy 2001: 4. 
235 Williams & Abbott 1999: 7. 
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I själva verket ger närmare bibliografiska studier snabbt vid handen att större 
eller mindre variation mellan exemplaren inte är ovanlig.236 En tryckt upplaga 
är, också efter den industritryckta bokens ankomst och i flera fall alltjämt, inte 
en samling med helt homogena objekt. Variationer kan förekomma inom en 
och samma edition – inomeditionell variation – såsom separata emissioner 
samt skilda impressioner och stater, till följd av exempelvis kancellanser och 
pressvarians (som kan uppstå av flera skäl, t.ex. bortfallna typer för en del av 
editionen). 

Uppfattningen av polyforma dokument som uniforma är än mindre giltig 
utanför de tryckta mediernas ordning. Redan skriftkulturens dokument, t.ex. 
medeltida handskrivna böcker,237 uppvisar också en inre strukturproblematik 
och en väsentligen annorlunda arkitektur än tryckkulturens objekt. Där har 
forskningen behov av att arbeta med bibliografiska undersökningsenheter på 
lägre nivå än dokumentexemplar, dvs. delar av dokument, i såväl analytisk 
modellering som empirisk hantering. 

Men vilka typer av dokumentdelar kan identifieras i ett bibliografiskt 
sammanhang? Vi nämnde tidigare Wilsons efterlysning i katalogsammanhang 
av begrepp och verktyg för lägre nivå än den monografiska, dvs. analytisk. 
Materialbibliografin, i sitt analytiska intresse för böckers struktur och 
komposition, saknar inte alls arbeten på denna nivå, medan det för 
referensbibliografin och katalogisering är begreppligt sett relativt okultiverad 
mark. Låt oss nedan se på några försök att identifiera och analysera intra-
monografiska dokumentdelar och därefter välja en lämplig termfamilj. 

❦  

För vår studie är i första hand två huvudtyper av dokumentdelar relevanta att 
identifiera: lager (eller segment) respektive sektioner. Lager kan vi se snarast 
som primärt temporala, sektioner som primärt spatiala.  

                                           
236 En övertygande studie är McKitterick 2003. 
237 Needham 1993. 
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Principerna och metoderna för hur lager och sektioner (och eventuellt övriga 
komponenter238) relateras till och förbinds med varandra i dokument benämns 
här dokumentarkitektur.239 Samspel och (energi) utbyte mellan lager och sekti-
oner kan betecknas dokumentdynamik. Termen dokumentarkitektur är häm-
tad från områdena textbehandling, där den i första hand begränsas till att avse 
regler för hur tillämpningar får formuleras, men innebörden utvidgas här till 
att avse både principer för dokuments struktur och komposition och det sätt 
på vilket dessa står i samband med det genererade dokumentet. Dokument-
arkitektur handlar dock mindre om den eventuellt fixerade framträdelseform 
ett dokument har i ett bestämt gränssnitt mot användaren / läsaren, och mer 
om spelet med komposition, struktur, relationering och eventuella maskinella 
instruktioner under gränssnittsytan och hur detta slår igenom i varierande 
framträdelseformer och medier. Exempelvis kan en och samma visuella ge-
staltning på presentationsnivå av en webbsida (liksom av ett fysiskt 
pappersdokument) vara ett resultat av åtskilliga olika tekniska produktions-
processer och därmed svara mot skilda underliggande dokumentarkitekturer. 
Kännedom om respektive dokumentarkitektur är också en kännedom om 
dokumentets begränsningar och möjligheter till förändring och eventuell 
manipulation.  

Ett visst dokuments arkitektur, liksom en genrespecifik eller rentav universell 
arkitekturdeklaration, kan också läsas som uttryck för en bestämd uppfattning 
– hos upphovet till antingen det specifika dokumentet eller den tekniska 
miljön (i form av deklaration, mjukvara eller andra instruktioner) eller båda – 
om hur dokument lämpligen komponeras. Sådana uppfattningar växlar över 
tid, rum, kultur och medier.  

                                           
238 Jag tänker här på exempelvis algoritmer och maskininstruktioner. Huruvida dessa skall 
räknas som delar av dokument – som lager eller sektion – är en intrikat fråga, men vi avstår 
av utrymmesskäl från den i det här sammanhanget. 
239 För en utförligare diskussion av dokumentarkitektur som term och begrepp, se Dahl-
ström & Gunnarsson 2000, Hansson et al. 2003, samt inte minst Francke 2005. 
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2.3.6.1 Dokumentlager 

För i synnerhet digitala dokument uppstår möjligheten att arbeta modulärt, 
dvs. stycka upp dokument i moduler, i lager, vilka synergiskt genererar det 
presenterade dokumentet. För digitala textdokument kan vi exempelvis 
identifiera stand-off markup,240 stilmallar (t.ex. CSS241) respektive styrfilen i 
ramar som tydligt identifierbara, redigerbara dokumentlager, som samverkar i 
generering av webbsidor. Hypermediala kompositdokument kan arbeta med 
en stor mängd dokumentlager (och dokumentsektioner). Vart och ett av dessa 
lager kan i sig behandlas som primära dokument, men vi talar här i första hand 
om deras funktion som sekundära lager i ett övergripande, primärt dokument. 
Det digitala dokumentets lager är kopplade till skilda etapper i dokumentets 
produktions- och distributionscykel. Dels kan den som ursprungligen skapar 
dokumentet generera och hantera skilda lager, dels genereras maskinellt flera 
dokumentlager till följd av bestämda programvaruvillkor, dels finns möjlighet 
för läsaren att hantera och tilldela egna dokumentlager. Vi kan därför tilldela 
dokumentlager en ursprungsaspekt och tala om auktoriella, editoriella och 
lektoriella dokumentlager.  

För handskrivna och tryckta dokument, där text och materiell bärare i 
praktiken är oupplösligt förenade, kanske det i förstone inte förefaller lika 
relevant att tala om vertikala lager. Icke desto mindre kan vi konstatera att 
också tryckta dokument utgör en möteplats för flera strukturer och respektive 
lager: bibliofysiken och dess ark, vik och signaturer; det fysiska materialet och 
dess komponenter: papperet, bläcket, kolet; den grafiska dimensionen i 
dokumentet: layout, typografiska detaljer och illustrationer. Vi kan också se 
förekomsten av historiskt skilda lager av text och bild i ett och samma 
dokument: palimpsestet är ett antikt exempel, kursboken med läsar-

                                           
240 Stand-off markup innebär att uppmärkningens element avskiljs från de texter som 
märkts upp och placeras i särskilda filer, medan uppmärkning annars vanligen bäddar in 
elementen i den uppmärkta texten. En vinst är därmed att flera olika uppmärknings-
tillämpningar kan tilldelas en och samma ”nakna” text. 
241 Cascading Style Sheets. 
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anteckningar ett modernt. En autograf uppvisar på det här sättet ofta åtskilliga 
temporala lager, inte sällan av olika händer.  

2.3.6.2 Dokumentsektioner 

Än mer väsentligt är att kunna hantera de delar i dokument som ligger på den 
horisontella sektionens nivå. Också här måste vi inse att dokument är system 
av flera parallellt existerande strukturer, vilka var och en erbjuder skilda 
sektionsuppdelningar: titlar, fotnotstexter, fotnotssiffror, stycken, referenser, 
rubriker, förord, innehållsförteckningar, kommentarer, länkar och andra 
relationssignaler. Det bärande mediets fysiska material jämte tekniska och  
logiska struktur, den intellektuella organisationen av exempelvis text i 
dokumentet, det representerade verkets abstrakta struktur – alla omfattar de 
mängder av sektioner. Det finns inom olika forskningsområden några 
varierande beteckningar för sektioner av dokument, såväl inom som utanför 
bibliografin. Det finns förstås åtskilliga fall, där vi får låta sammanhanget 
avgöra huruvida en sektion skall sägas vara verk- respektive dokumentspecifik. 
Några av de existerande beteckningarna på sektioner, för t.ex. litteratur-
vetenskapens del lexia 242 eller innehållsfält,243 gör heller ingen terminologisk 

                                           
242 Landow 1997: 64, som plockar upp termen från Roland Barthes (fr. lexie). Landows 
lexiabegrepp (urspr. formulerat av honom 1992) har brukats flitigt i framför allt litteratur-
vetenskaplig hypertextteori. Notera att Landow ser lexior som delar av text (”blocks of 
text”), och Barthes’ begrepp är dessutom starkt kopplat till en läsares faktiska läsning av en 
text (”reading units”), snarare än hur textdelarna råkar vara strukturerade i en bok. 
243 Svedjedal 2000: 57 respektive Gunder 2001: 118ff. Termen innehållsfält (en modifiering 
av writing space, som brukas i programvaran Storyspace och av Bolter 1991) förefaller 
särskilt fruktbar för narratologiska studier av digitala, hypertextuellt strukturerade 
dokument, som med nuvarande teknik manifesteras i separata fönster vilka kan ses som 
utrymmen där någon form av innehåll hällts ned. I Svedjedals och Gunders studier 
begagnas innehållsfält som ett narratologiskt instrument för identifiering av de (vanligen 
textuella) element som möter läsaren på presentationsnivå och som också konstrueras – 
och därmed också definieras – av denne under tillägnandet av verket. En implementering 
av termen i studier som också rör dokumentarkitektur på exempelvis lagringsnivå bör iaktta 
detta faktum. Termen tycks kunna spänna över både dokument- och verknivå, vilket skulle 
kunna skapa problem för analyser av just relationer mellan strukturer i dokument (som 
behållare) och verk (som dessas abstrakta innehåll). 
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distinktion mellan verk- och dokumentnivå, fr.a. därför att de förefaller vara 
anpassade för den mellanliggande textnivån. Vi gör hur som helst en 
ansträngning att i det här sammanhanget i första hand sysselsätta oss med 
dokumentnivån. 

Materialbibliografisk litteratur hanterar dokumentsektioner bland annat under 
rubriker som preliminärer (före huvudtexten), huvudtext respektive subsidiärer 
(efter huvudtexten).244 Huvudtexten delas efter behov upp i avsnitt, kapitel, 
underkapitel och rubriker. Bland preliminärerna 245 märks fr.a. titlar, förord, 
företal, dedikationer, innehållsförteckningar, och bland subsidiärerna kolofo-
ner,246 register, litteraturförteckningar, ordförklaringar, bihang, efterskrifter.247 

                                           
244 Bibliografin är inte vidare utvecklad när det gäller terminologin här. Medan preliminärer 
är en etablerad term (McKerrow 1994/1927: 156 och 162, Gaskell 1995/1972: 52ff., 
Hagler 1997: 87), saknas en syskonterm för att beteckna de efter huvudtexten kommande 
partierna. Subsidiärer är därför den term DuRietz föreslår (1999: 113f.). Däremot finns 
inom fr.a. förlagsindustrin och i publiceringssammanhang ett alternativt termpar i form av 
front matter respektive end matter. Som både Carter (1972: 155) och Feather (1986: 214) 
påpekar, är preliminärer sektioner som kronologiskt produceras efter huvudtexten, vilket är 
ett av skälen till att preliminärerna ofta har en egen paginering, om någon alls. Subsidiärer 
trycks däremot samtidigt med huvudtexten, och detta kan förklara varför de i material-
bibliografisk mening är mindre intressanta att diskutera (och därmed beteckna med term) 
än preliminärer. Dessa senare är vidare i dubbel mening preliminära, då de dels kan sägas 
vara mer efemära än huvudtexten och dels med Genettes termval fungerar som ”trösklar” 
in till verket och dess huvudtext (se nästa sektion). 
245 Eng. preliminaries kan vara förkortat uttryck för både preliminary pages (även: leaves, sections 
eller gatherings) och preliminary matter. Det senare betecknar det innehållsliga material som 
tryckts på det förra, fysiska, materialet. Här avses med preliminärer preliminary matter. 
246 En kolofon är ett slags ”syskon” till titelbladet. Den placeras vanligen i slutet av en bok 
och kan bland annat ge uppgifter om bokens tillkomsthistoria och grafiska utformning, 
t.ex. använda typsnitt. Om vi tar fasta på materialbibliografins större intresse för grafiska 
dokuments materialitet, skulle vi kunna drista oss till att göra en distinktion mellan titel-
bladets referensbibliografiska metadata och kolofonens materialbibliografiska metadata. 
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Bibliografins preliminärer och subsidiärer kan emellertid betecknas som 
närmast aristoteliska begrepp, där syftet i första hand är att identifiera givna 
empiriska sektioner enligt deras relativa placering i tryckta skrifter, fr.a. 
böcker, och först i andra hand att eventuellt tilldela dessa någon primär 
funktion. Om en sektion över huvud taget förekommer och i så fall var inom 
den tryckta boken den är placerad, är dock något som rymmer mycket stark 
grad av variation, och som har varierat avsevärt under historiens lopp.248 Till 
yttermera visso skvallrar termerna om den fixerade sekventialitet som är den 
tryckta bokens: först kommer en uppsättning preliminärer, därefter bokens 
huvudtext och sist subsidiärerna, därför att sådan är helt enkelt bokföremålets 
natur. Dokumentsektionerna kan läsas – och läses – i andra, valfria ordningar 
än denna, men de ligger ändå för gott i en fixerad sekvens. För digitala 
dokument är dock termernas koppling till fysisk och logisk placering olycklig 
också i detta fall, eftersom digitala medier i sig dels medger betydligt flera 
ordningsprinciper än den horisontella sekvensen,249 dels möjliggör för 
användaren att själv påverka inte bara den lästa lineariteten, utan också 
formulera uppsättningen av dokumentsektioner samt den sekventialitet med 
vilken de framträder. Det kan förefalla som om bibliografisk terminologi 
skulle behöva specialskrivas till varje mediefamilj. Finns det något sätt att 
komplettera den bibliografiska terminologin för dokumentsektioner med 
begrepp med anspråk på större medial generaliserbarhet? Det skulle i så fall 

                                                                                                                            
247 DuRietz (1999: 117) väljer att förena titel och kolofon under samlingsbegreppet bibliobas, 
bokens ”identitetskort”. Han påpekar också att det finns tryckta element i en bok som 
ligger utanför huvudtext, preliminärer och subsidiärer: paginering, foliering, huvudrader, 
arksignaturer med flera ”konstruktionsdetaljer”. DuRietz’ beteckning på dessa detaljer är 
bibliostruktur (Ibid.: 130). DuRietz presenterar ett ytterligare begreppskomplex för att 
beteckna olika sektioner: biblioformer, bibliosfärer och bibliosegment. Bibliosfärer respek-
tive bibliosegment är, grovt översatt, ”böcker” respektive ”artiklar” eller ”delar”. En biblio-
sfär är en ”trycksak i codexform”, medan ett bibliosegment är ett rent litterärt, innehållsligt 
och på traditionellt ”bibliografiskt” sätt tydligt och otvetydigt av- eller urskiljbar enhet (en 
artikel, ett bidrag, en autonom text, i vissa fall ett separat signerat och titelförsett ”kapitel”) 
ingående i en bibliosfär (Ibid.: 150). 
248 På så sätt har exempelvis den till synes givna subsidiären kolofonen ”flutit runt” i den 
tryckta boken och hamnar stundom bland preliminärerna, medan en förmodat given preli-
minär som innehållsförteckning inte sällan återfinns bland dess subsidiärer. 
249 T.ex. axial form, låst monosekvens, hierarkiskt träd, nät eller cirkulär, cyklisk modell. Se 
Bernstein 1998. 
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vara en begreppsfamilj som utgår från funktion. Det som är gemensamt för en 
digital respektive tryckt dokumentsektion oavsett dess fysiska eller logiska 
placering relativt en huvudtext, är nämligen dess funktion och relation till 
huvudtexten. Även bibliobasen går på tvärs mot den fysiskt-logiska place-
ringen som bärande princip och tycks föreslå en mer funktionsorienterad 
princip för dokumentsektioner. 

2.3.6.3 Paratexter 

I en serie arbeten har den franske litteraturteoretikern Gérard Genette utveck-
lat en samling begrepp för att beskriva och analysera hur olika (delar av) texter 
förhåller sig till varandra,250 och vilken funktion olika texter och deras sektioner 
fyller i förhållande till andra texter. Framför allt har han koncentrerat sig på de 
”kringtexter” som kan sägas omgärda en huvudtext och som sätter det i för-
bindelse med såväl läsare som andra texter. Sådana kringtexter har med 
Genettes term kommit att kallas paratexter,251 och det är också den beteckning 
vi lånar till den här avhandlingen när dokumentsektioner diskuteras. Det är 
bara en ungefärlig matchning. Vi skall inte glömma att paratexter är en 
kategori på det innehållsliga verkets nivå snarare än på det materiella doku-
mentföremålets nivå. Lösomslag och titelblad är sålunda i sig inga paratexter, 
men däremot de omslagstexter och de titlar de bär.252  

❦  

Paratexter identifieras i utkanten av eller i anslutning till ett verks erkända 
texter, och några exempel är titlar, förord och omslagstexter. Det måste 
samtidigt påpekas att paratexter egentligen bara är en kategori bland flera s.k. 
transtexter, ett större begreppskomplex hos Genette, i vilket denne dessutom 

                                           
250 Framför allt 1997c, men också i 1992 respektive 1997b. 
251 Ibid. och 1997c: passim. 
252 Inte sällan av väsentligt bibliografiskt intresse. Varianttiteln på Almqvists Drottningens 
Juvelsmycke trycktes exempelvis bara på originaleditionens häftesomslag (Burman 2002: viii), 
vilket vanligen skars bort vid inbindningen. ”Genom att häftesomslagen inte betraktats 
som en integrerad del av verket uppstår ett nytt och förvisso inte självklart textläge,” 
påpekar Burman också (2003: 122). 
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företagit förskjutningar och glidningar när det gäller både beteckningar, 
relationer och innebörder. En strikt och utförlig bibliografisk dokumentanalys 
skulle därför behöva arbeta konsekvent med det övergripande transtextu-
alitetsbegreppet,253 där beteckningar som paratext, arkitext,254 hypertext och 
hypotext,255 metatext 256 och intertext 257 alla preciserar olika kategorier av 
relationer mellan texter. En ytterligare distinktion bland paratexter är mellan 
peritexter (paratexter inom den tryckta boken, t.ex. titel eller förord) och 
epitexter (paratexter utanför den tryckta boken, t.ex. korrespondens om 
verket, marknadsföringstexter, intervjuer).258 De efterföljande undersöknings-
kapitlen nöjer sig med paratext som övergripande term, medan vid några 
tillfällen beteckningarna hypo-, meta-, inter-, epi- och peritexter kommer att 
precisera särskilda paratextuella funktioner.  

En av Genettes utgångspunkter är hur litteraturvetenskapens och andra 
textvetenskapers intresse koncentrerats till den auktoriella ”huvudtexten” i 
verk, varvid vetenskapernas praktik för det mesta begränsats till att identifiera 
och avskilja detta privilegierade element från andra element inom och runtom 
verket och de dokument som manifesterar detta verk. Dessa andra, perifera 
element har osynliggjorts och därför inte beforskats. Det ligger här nära till 
hands att dra en parallell till bruket inom bibliografi. Bibliografi premierar 
bilden av författarintentionella verk identifierade såsom väl avgränsade, 

                                           
253 Genette 1992: 81. 
254 Förhållandet mellan en text och dess överordnade genre. 
255 En hypertext kan utgöras av exempelvis en imitation, fortsättning, pastisch eller parodi 
på en tidigare given text, kliché eller stil, vilken då betecknas som hypotext (Genette 1997b: 
5ff.). Genettes huvudexempel är Joyces Ulysses och dess hypotexter, Homeros’ Iliaden och 
Odyssén, medan ett par svenska exempel är  hur Almqvists Det går an är hypotext till Malla 
Silfverstolpes Månne det går an? medan Söderbergs Doktor Glas har Bengt Ohlssons Gregorius 
som hypertext. Genettes hypertext är att skilja från det i avhandlingen betydligt flitigare 
begagnade, ur datavetenskapen springande hypertextbegreppet (Nelson 1965). Vi kommer 
därför inte att i fortsättningen begagna oss av Genettes hypertextbegrepp, medan vi 
däremot får anledning att återkomma till hypotextbegreppet. 
256 En text som exempelvis kommenterar eller beskriver en annan text, dvs. en i hög grad 
bibliografisk kategori. 
257 Innehållsliga och implicita relationer mellan två eller flera verks texter, t.ex. citat eller 
allusion. 
258 Genette 1997c: 344ff. 
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uniforma idealtexter. För den som önskar undersöka och lyfta fram betydelsen 
av polyvokala och historiskt varierbara inslag i dokument och som vill påvisa 
hur gränsdragningen runt verk och dokument inte är något självklart, 
förefaller Genettes schema brukbart. Genettes avsikt är att lyfta fram trans-
texterna och visa att de spelar en viktig roll för såväl den publika receptionen 
av ett verk som möjligheter att tolka verket. De utgör för honom kontaktytan 
mellan verket och vår tolkning av det. I synnerhet paratexter fungerar, med 
Genettes termval,259 som ”trösklar” man med nödvändighet måste passera för 
att ta sig in till verket. Organiseringen av dem är varierbar, och ett bestämt 
urval, organisering och presentation av ett verks paratexter representerar en 
läsart av verket. Inte minst intressant är i vårt sammanhang sambandet mellan 
å ena sidan paratextens funktion att presentera och göra ett verk närvarande 
och å andra sidan bibliografins uppdrag att framkalla en bok ”before a reader’s 
eyes”. Paratexterna har till uppgift 

to present [the text], in the usual sense of this verb but also in the strongest sense: 
to make present, to ensure the text’s presence in the world, its ‘reception’ and 
consumption in the form [...] of a book. [T]he paratext is what enables a text to 
become a book and to be offered as such to its readers …260 

Genettes schema uppmärksammar på det här sättet den betydelse dessa 
förment perifera sektioner trots allt har. De påminner om deras varierande 
funktioner och skilda historiska, intellektuella och epistemologiska rötter. Ett 
verk kan svårligen positioneras i litterära och bibliografiska sammanhang utan 
paratexter. Redan varje läsning, tolkning och beskrivning av verken påverkas 
av de signaler som skickas ut av verkens paratexter.  

Samtliga kategorier i Genettes schema avser funktion snarare än empirisk 
extension. En konsekvens av det är att en och samma empiriska text, t.ex. en 
titel, kan ha två eller flera funktioner. En titeltext kan exempelvis sägas ha 
såväl en paratextuell, metatextuell som arkitextuell funktion gentemot den text 
vars titel den är.261 Paratexter är också avsevärt mer instabila än huvudtexter: 

                                           
259 Notera den noggrant formulerade undertiteln Thresholds of Interpretation. (Ibid.) 
260 Ibid.: 1. Observera att Genettes text motsvarar föreliggande arbetes verk. 
261 Dalgaard 2001: 180. 
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vilka paratexter ett givet verk anses ha och inte ha varierar med tid. Andersen 
ser denna föränderlighet som en direkt spegel av verkets sociala kontext och 
hur det använts och fyllt en funktion.262 Han (liksom Paling263) påminner 
också om hur även skenbart värdeneutrala paratexter som titlar har verk-
positionerande funktioner och kan vara mer eller mindre medvetna retoriska 
instrument. 

Paratexter är på sätt och vis den svåraste av Genettes kategorier. De kan vara 
producerade av olika aktörer och vid flera olika tidpunkter i verks och doku-
ments tillblivelse samt ha varierande funktioner gentemot den huvudtext vars 
kringtexter de utgör. Huruvida en paratext exempelvis skall antas utgöra en 
del av ett auktoriellt verks text eller ett bidrag från en förläggare till en särskild 
upplaga får avgöras från fall till fall.264  

Vi skall också inse att Genette i huvudsak talar om författare, verk och doku-
ment under den industriellt tryckta bokens era.265 Paratexter är i Genettes 
analyser, om än i lägre grad än preliminärer och subsidiärer, ett mediespecifikt 
fenomen och handlar om hur relationer och funktioner organiseras och for-
meras i företrädesvis den tryckta bokens speciella arkitektur och ekonomi. 
Följaktligen finns risken att somliga transtextaspekter kan bli överflödiga för 
digitala objekt liksom nya, mediespecifika aspekter kan behöva tillkomma för 
att förstå och adekvat beskriva exempelvis webbdistribuerade objekt. 

                                           
262 Andersen 2002: 56, 58. 
263 Paling 2002: 141. 
264 Genette ger själv inte klara besked om huruvida paratexter skall ses som enbart auktori-
ella, eller om de även kan vara editoriella eller lektoriella. Å ena sidan identifierar han 
paratexter som förläggarens peritexter eller någon välvillig recensionstext på skydds-
omslaget eller en CIP-post (från The Library of Congress), å andra sidan deklarerar han att en 
paratext per definition är beroende av att ”the author or one of his associates accepts 
responsibility for it, although the degree of responsibility may vary”(Genette 1997c: 9).  
265 Vilket på intet sätt hindrar att åtskilligt av det Genette kallar paratexter började utvecklas 
redan i handskriftskulturen. Illich (1993) visar hur den moderna formen av innehålls-
förteckningar, indices, kapitelrubriker och andra paratextuella element utvecklades redan 
under 1000- och 1100-talen. Som Kilgour påpekar saknades vid pass 1400 i stort sett bara 
den moderna titelsidan (1998: 79). De första titelsidorna kom 1463, den första mer kom-
pletta titelsidan 1476, och den moderna titelsidan uppträder sedan regelbundet från 1530-
talet. För titelsidans historiska formering som paratext, se Smith 2000. 
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Genettes begreppsbygge äger samtidigt flera förtjänster. Det nyanserar vår 
emellanåt rätt kategoriska syn på vad som utgör ett verk och dess texter. Det 
ger en ökad betydelse och spänning åt exempelvis metatexter och kan begag-
nas som verktyg att förklara och kasta ljus över åtskilliga element och rela-
tioner inom bibliografi, katalogiseringsteori och klassifikationsteori.266 Där har 
det icke desto mindre varit förhållandevis osynligt, vilket kan bero på dels det 
tidigare kommenterade ointresset att bedriva analys och teoribildning inom 
och under det monografiska dokumentets gränser, dels en brist på problema-
tisering av såväl verk- som textbegreppet, vilka därför lätt antar karaktären av 
skenbart självklara auktoriella enheter. Det finns dock några färska försök att 
introducera Genettes begreppsapparatur inom kunskapsorganisation. Exem-
pelvis använder Andersen Genettes transtextualitetsschema för att läsa den 
bibliografiska posten som ett kollage av paratextuella element med skilda 
ursprung och funktioner, vilket har potentiell betydelse för informations-
sökningen.267 Då Genette identifierar bl.a. CIP poster som paratexter,268 ser 
Paling en länk till klassifikation och katalogisering.269 Hypertextteori är en 
annan disciplin där transtextualitet kan perspektivisera olika modeller för och 
teorier om hypertext, och i synnerhet paratext har där också allt oftare 
begagnats.270  

Låt oss inför fortsättningen främst ta fasta på Genettes paratextbegrepp som 
ett sätt att kategorisera typer av och relationer mellan delar av texter och verk, 
samt det sätt med vilket han snarare tittar på funktion än empirisk extension. 
Funktionaliteten handlar närmare bestämt om vilken typ av uppgift respektive 
transtext fullföljer i förhållande till sin huvudtext. Vi kan också komplettera 

                                           
266 Granskar vi Genettes schema närmare upptäcker vi att paratexter i stor utsträckning har 
att göra med dokument som bibliografiska objekt. Paling gör en liknande iakttagelse: 

The table of contents from Paratexts reads like a list of bibliographic elements: 
formats, series, title pages, printings, and other editorial and publishing 
devices. These same elements play a central role in the work of bibliographers 
and classificationists [...] (2002: 140). 

267 Andersen 2002. 
268 Genette 1997c: 32. 
269 Paling 2002. 
270 Se exempelvis Eskelinen 2000 och Dalgaard 2001. 
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funktionsaspekten med ursprungsaspekter och skilja mellan auktoriella, 
editoriella, intermediära och lektoriella paratexter.271 

2.4 Klustring 

Det finns förstås svårigheter med den förenklade uppdelning som den 
bibliografiska begreppsmodellen rymmer. Relationen mellan dokument och de 
verk och texter de antas manifestera är långt ifrån enkel. Riktigt i hur hög grad 
en naturaltext i ett dokument exempelvis kan anses manifestera ett verk beror 
av situation, medium och inte minst iakttagare. I själva verket finns förstås 
hela vidder av versionalitet inom och mellan verk och dokument. Detta beror 
just på att verk är något vi konstruerar som en sammanhållande princip för ett 
kluster av dokument baserat på någon form av likhet och släktskap.272  

Vi har redan ovan deklarerat klustring och transponering som två centrala 
bibliografiska verksamheter. De är inte motsatser, ömsesidigt exklusiva eller 
representerar poler på en skala. De beskriver heller inte hela den bibliografiska 
verksamheten. Men de är historiskt genomgående för bibliografin, och de är 
nära förbundna med varandra. Dels kan klustring förstås som ett sätt att 
hantera grupper av besläktade men varierande bibliografiska entiteter som 
uppstått genom transponering. Dels föregås ofta vetenskapligt bedrivna 
transponeringar av en granskning och därpå följande klustring av både hela 
dokument och detaljer inom sådana. 

                                           
271 Ett exempel på en intermediär metatext är den bibliografiska posten eller för den delen 
vilken bibliotekskatalog som helst. En användargenererad träfflista efter en sökning i ett 
webbindex är ett exempel på en lektoriell metatext, medan en inskriven kommentar i ett 
öppet, kollaborativt arkiv är antingen en lektoriell eller editoriell metatext. Med en sådan 
breddning kan vi konstatera att det trots allt existerar åtskillig paratextforskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Sålunda har exempelvis de till sina verk meta-
textuellt relaterade abstracten respektive bibliografiska posterna underkastats flera under-
sökningar (t.ex. Lancaster 2003 resp. Andersen 2002). 
272 För introduktioner till kategoriseringar av bibliografiska familjerelationer, se Tillett 1991 
eller Smiraglia 2001a. 
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Bibliografins olika grenar uppvisar flera försök att med beteckningar kartlägga 
rummet mellan immateriella verk och materiella dokument, vanligen genom 
att uppställa någon form av begreppshierarki.273 Bibliografins begreppsnivåer 
för att granska och beteckna entiteter och deras inbördes relationer är dess 
grundläggande redskap, och ligger till grund för mer omedelbara tillämp-
ningsverktyg såsom regler och principverk för katalogisering och bibliografisk 
beskrivning och analys. På motsvarande sätt kan vi påstå, att referensverk 
såsom bibliografier genom att placera in bibliografiska entiteter i skilda 
bibliografiska nivåer utgör normativa påståenden om entiteternas relativa 
positioner, exempelvis genom att ringa in gränserna för vilka dokument och 
editioner som får rangen av verkrepresentativitet respektive inte. En referens 
är med andra ord ett slags sanktionerande utsaga om vad som kan sägas 
utgöra en viss referent (och därför inte ett värdeneutralt fenomen), där 
utsagan består av en fixering av referentens extension (t.ex. en specifik edition 
eller ett specifikt dokument) och eventuella fysiska placering.274 De klustrande 
begreppshierarkierna kan ses som försök att beteckna relevanta materiella 
fästpunkter i sträckan mellan verk och enskilt exemplar. Låt oss titta något 
närmare på och jämföra åtminstone två centrala bibliografiska begrepps-
hierarkier, en referensbibliografisk och en materialbibliografisk. 

2.4.1 Begreppshierarkier 

En referensbibliografisk begreppshierarki är FRBR:s tetrad – verk, uttryck, 
manifestation och exemplar (se tabell 1).275 De två första är abstrakta entiteter 
på nivå med verk, de två andra på dokumentnivå. Ett verk får en bestämd 
form i ett uttryck (såsom en språklig version). Uttrycket realiseras i en faktisk 
manifestation (såsom en upplaga), vilken består av en uppsättning exemplar. 

                                           
273 Se Dahlström 2003 för en fortsatt diskussion om bibliografins och närliggande discip-
liners begreppshierarkier. 
274 Och där i och för sig en avsevärd osäkerhet kan uppstå huruvida en referens verkligen 
har en faktiskt referent (Stevens 2003: 43). 
275 De engelska termerna är work, expression, manifestation och item. FRBR är utförligt 
deklarerad, exemplifierad och kommenterad i IFLA 1998. Viktiga kommentarer och förtyd-
liganden har levererats av bland andra LeBoeuf (2001). 
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Ett verk kan formeras i flera uttryck, vilka kan realiseras i flera mani-
festationer, vilka kan bestå av flera exemplar. Omvänt gäller dock att ett 
exemplar bara ingår i en manifestation, som i sin tur förkroppsligar bara ett 
uttryck, som slutligen är en formation av endast ett verk.276 Strindbergs verk 
Hemsöborna har således en mängd olika uttryck, exempelvis som roman och 
som drama. Romanuttrycket har kommit i flera skilda manifestationer i form 
av upplagor, bestående av exemplaruppsättningar. Det exemplar av Hemsö-
borna ett bibliotek har i sitt bestånd är representant för en manifestation, ett 
uttryck och ett verk. Manifestationer och exemplar uppfattas som uniforma 
och statiska objekt, och variationer förläggs normalt till uttrycks- eller verk-
nivån. FRBR:s modell är särskilt avpassat för att genom katalogisering bringa 
ordning bland bibliotekens samlingar av framför allt tryckta bokexemplar och 
placera in dessa i hierarkin. 

Den deskriptiva bibliografins gruppering av bibliografiska entiteter utgår, 
också den, från den grundläggande distinktionen mellan innehållsligt verk och 
enskilda materiella dokumentexemplar (se tabell 1).277 Dess versionsbegrepp 
svarar på formnivån mot FRBR:s uttryck. Den viktiga skillnaden ligger på 
realiseringsnivån, där FRBR:s manifestation kan förefalla oprecist.278 Deskrip-
tiv bibliografi arbetar där således med preciseringar. En edition av ett verk avser 
dels en sättning av t.ex. typer, plåtar eller laddningar i en optiskt läsbar data-
bärare, dels den faktiska mängd exemplar som produceras med denna sättning 
som master. Impression avser de exemplar inom en edition som producerats vid 

                                           
276 Under FRBR-modellens strikta och harmoniska yta ryms emellertid åtskilliga spänningar. 
Ett exempel är när verktitlar skall fixeras. Katalogiseringstraditionen har kommit att privile-
giera den första publicerade utgåvan som mötte publiken och förlänar verkstatus till just 
denna. Alternativa titlar, i t.ex. manuskriptversioner eller i den sista författarauktoriserade 
versionen, förläggs av FRBR till uttrycksnivåns titlar. Emellertid kan det betraktas som en 
konstruktionsmässig krumbukt att tilldela en och samma titel (dvs. på förstautgåvan) både 
verktitelstatus och uttryckstitelstatus, inte minst eftersom FRBR uttryckligen eftersträvar 
exklusiva och uttömmande hierarkier. Förstautgåvan är ett uttryck bland flera, men lyfts 
samtidigt upp på verknivån – den skall kort och gott förekomma på två platser samtidigt i 
systemet. 
277 Klassifikationen nedan bygger på Bowers’ (presenterad i exempelvis Bowers 1962: kap. 
11) och DuRietz’ (1999: kap. 34) framställningar. 
278 Jonsson 2003: 44. 
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ett och samma tillfälle.279 Emission betecknar den del av en impression som 
publicerats och spridits vid ett tillfälle. Inom en emission kan varianter före-
komma, t.ex. mellan exemplar producerade före respektive efter att ett fel 
upptäckts och korrigerats, vi talar då om skilda stater inom emissionen.280 En 
edition är således överordnad och omfattar alla impressioner, emissioner, 
stater och exemplar som springer ur sättningen. 

 

 
Referensbibliografi 

(FRBR) 
Deskriptiv bibliografi 

(Bowers) 

innehåll verk Verk 

form uttryck Version 

Edition 

Impression 

Emission 
realisering manifestation 

Stat 

materialisering exemplar (item) exemplar (copy) 

Tabell 1. Referensbibliografisk och materialbibliografisk begreppshierarki I 

I FRBR definieras de tre sista nivåerna genom hur väl och nära de avspeglar 
den första, dominanta verknivån, och skall pragmatiskt bidra till att klustra 

                                           
279 Tanselle 1998: 29. 
280 Stater är något som vanligen faller utanför bibliotekens katalogisering och bibliografiska 
arbete. Det skall samtidigt erkännas, att FRBR innehåller en liten brasklapp som öppnar 
upp för erkännandet av stater: 

Changes that occur deliberately or even inadvertently in the production process 
that affect the copies result, strictly speaking, in a new manifestation. A mani-
festation resulting from such a change may be identified as a particular “state” 
or “issue” of the publication. (IFLA 1998: 22)  
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bibliografiska entiteter med verket som filerande princip.281 Den nivå som 
ligger underst, och närmast det materiella dokumentet, exemplarnivån, är där 
förhållandevis oprecis, åtminstone med den förhållandevis grunda arbets-
definition vi i det här arbetet tilldelar dokumentbegreppet. En mer sofistikerad 
analys av dokumentbegreppet skulle däremot kunna förstå dokument i en mer 
abstrakt mening som en medialt bestämd notationsfixering som i sin tur kan 
förkroppsligas av ett antal väsentligen identiska exemplar. En sådan innebörd 
skulle snarast placera in dokumentbegreppet på FRBR:s manifestationsnivå.282 
Den relativt nyligen presenterade FRBR-modellen har å ena sidan omfamnats 
av stora delar av bibliotekens katalogiseringsvärld, men har också stött på 
kritik. Det är här inte plats för en längre utvikning om eventuella svagheter 
med modellen, men vi kan konstatera att de framför allt består i svårigheter att 
dels dra tydliga gränser mellan nivåerna inte minst vad gäller materialitet,283 
dels försvara föreställningen om manifestationer och exemplar som uniforma 
och statiska objekt och reservera variation för uttrycksnivån, dels tillämpa 
modellen på andra objekt än de tryckkulturella, t.ex. äldre handskrifter eller 
digitala dokument.284 

                                           
281 Relating expressions of a work indirectly by relating each expression to the work that it reali-
zes is often the most efficient means of grouping related expressions. In effect, the name we 
give to the work serves as the name for the entire set or group of expressions that are reali-
zations of the same intellectual or artistic creation […]. It is the entity defined as work, therefore, 
that provides us with this grouping capability. (Ibid.: 18; entitetsbeteckningarna här avkursi-
verade) 
282 Så t.ex. Strunck, Lund & Jepsen 1998: 12f. 
283 Det är noterbart att FRBR förlägger materialitetsaspekter som ”fysiskt medium” (t.ex. 
datafil, papper, mikrofiche) till manifestationsnivå. Man får alltså förmoda att det fysiska 
mediet inte anses signifikant för uttrycks- eller verknivå. 
284 Murtomaa 1998, Jonsson 2003, Renear et al. 2003. Den senare kritiken är befogad 
eftersom FRBR uttryckligen deklarerar sig som medieoberoende (IFLA 1998: 1, 4). När det 
t.ex. gäller digitala dokument kan följande observationer anföras som problematiska för 
FRBR: 1. I produktionsfasen av ett digitalt dokument sammanfaller manifestation och ex-
emplar, medan antalet exemplar ökar varje gång manifestationen ”konsumeras”. 2. Det kan 
råda väsentlig skillnad mellan olika exemplar av samma manifestation. 3. En manifestation 
består i digital miljö av flera diskreta, autonoma lager. 4. Ett ”exemplar” bestående av en 
datafil kan de facto vara en ”delmängd” av olika manifestationer av ett uttryck av ett verk. 
5. Till följd av fenomen som uppmärkning respektive en åtskillnad mellan lagring och vis-
ning, är varken digitala exemplar eller manifestationer fixerade utan kan ha flera framträdel-
seformer beroende på de villkor och begränsningar som råder i filter och visningsverktyg. 
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Den andra hierarkin är mer omedelbart kopplad till faktiska dokument-
producerande och –distribuerande situationer, och tjänar till att särskilja och 
klustra bibliografiska entiteter med avseende på deras komposition, fysik och 
konkreta tillkomsthistoria.  

Skillnaderna mellan referensbibliografins och materialbibliografins begrepps-
hierarkier måste således kopplas till de syften och sammanhang respektive är 
avsedd att verka för och i. För materialbibliografin har det materiella 
dokumentet ett unikt värde som fysiskt föremål medan det för referens-
bibliografin är intressant i första hand såsom mer eller mindre tillförlitlig 
bärare av ett verk och dess text, i så måtto denna kan avläsas ur det aktuella 
dokumentets text. Den här skillnaden återkommer i den dubbla uppgift som (i 
synnerhet forsknings)biblioteken har och som inte sällan hamnar i skymundan 
i forskning och diskussion: att sörja för insamling, hantering, beskrivning, 
lagring, bevarande och tillgängliggörande för allmänhet och forskning av å ena 
sidan böcker som materiella föremål och andra sådan de immateriella verk 
som i representation av texter är burna av de dokument vi sammanfattar 
under paraplybeteckningen böcker. Tillspetsat betyder det här att biblioteken 
har att verka som dels ”bokmuseer”, med insamling, förtecknande, bevarande 
och tillgängliggörande av materiella artefakter på agendan, och dels ”informa-
tionscentraler” som förmedlar abstrakta verk.285  

Textbegreppet lyser med sin frånvaro i de två anförda begreppshierarkierna. 
Referens- och materialbibliografiska begreppshierarkier utgör hjälpmedel att 
klustra dokument runt en verkprincip på ett sätt textbegreppet inte lika 
omedelbart är lämpat för. Den som vill försöka placera ”text” i FRBR:s 
hierarki, måste bestämma sig för vilken textförståelse han eller hon ansluter 
sig till. Med den gängse innebörden inom bibliografi av text såsom abstrakt 
verbal sekvens tycks det mest adekvat att lägga det på uttrycksnivå.286 
Inkluderas däremot också den särskilda framträdelseform en abstrakt text får 
när den realiseras, tycks text hamna på manifestationsnivå. I kapitlets tidigare 

                                           
285 Jfr såväl Tanselle 1977 samt DuRietz 1996 respektive 2005. 
286 Så t.ex. Smiraglia 2001a: 130. 
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diskussion om begreppet text såsom en nivå mellan verk och dokument 
gjorde vi redo för DuRietz’ preciseringar av skilda textnivåer. Vi kan göra ett 
försök (tabell 2) att relatera de två hierarkierna ovan till dennes olika 
textbegrepp. 

 

 
Referensbibliografi 

(FRBR) 
Deskriptiv bibliografi 

(Bowers) 
DuRietz 

innehåll verk verk verk 

form uttryck version idealtext 

manifestation edition 

 impression 

 emission 
realisering 

 stat 

realtext 

materialisering exemplar (item) exemplar (copy) 
materialtext 

+ dokument 

Tabell 2. Referensbibliografisk och materialbibliografisk begreppshierarki II. 

2.4.2 Genealogi 

Ett verk kan i referensbibliografin framträda i flera manifestationer, medan en 
manifestation i allmänhet bara identifierar ett verk.287 Ett verk är en familj av 
manifestationer (familjen kan ha en enda medlem). Att skapa ett verk innebär 
inte att skapa hela familjen, utan att påbörja den med en manifestation via ett 

                                           
287 Så huvudsakligen i FRBR:s abstrakta modell. I själva verket existerar naturligtvis i en rad 
mediekulturer åtskilliga manifestationer som manifesterar mer än ett verk.  
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dokument som sedan kan betraktas som exempelvis arketyp eller utkast.288 
Beteckningen manifestation föredras här då den omedelbart kopplar diskus-
sionen till FRBR:s modell. Wilson för motsvarande resonemang men talar då 
om texter,289 för övrigt ett av få exempel på tillämpningen av ett bibliografiskt 
textbegrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap.290 Smiraglia å sin 
sida föredrar beteckningen instantiering,291 medan Svenonius brukar termen 
version.292 Det senare är dock en lämplig term när vi har att göra med mer än 
en manifestation av ett verk. De flesta verk existerar bara i en manifestation,293 
och är därför inte versionella sedda ur en bibliograferande institutions per-
spektiv. 

När dokument och editioner på det sättet klustras runt en verkprincip sker 
detta genom att beskriva dem som representerande en viss version av verket. Vi 
kan identifiera åtminstone ett par faktorer som påverkar graden av 
versionalitet, dels en ursprungsaspekt, och dels den utsträckning i tid och rum 
som verkets manifestationer antagit. Inte så att ett äldre verk per automatik är 
mer versionellt än ett yngre. Snarare är ett verk mer versionellt i proportion till 
den läsning, tradering, användning och remediering verket åtnjutit. Det finns 
således en koppling mellan socialitet och versionalitet: ett dokument ”förtätas” 
i relation till det antal sociala miljöer och grupper dokumentet plockas upp 
och används i, en tanke som också återfinns hos Eggert.294 Det skulle med 
andra ord finnas en massa och en tröghet som ökar i relation till hur pass 
mycket dokumentet används och färdas över institutionella gränser och 
praktiker. Cirkulationen av dokumentet gör därför dess materiella och 
versionella bagage tyngre. I sin undersökning av det bibliografiska verk-

                                           
288 Wilson 1968: 11: ”any text is potentially the original ancestor of a family of texts”. 
289 Ibid. 
290 Wilsons entitetshierarki omfattar verk, texter och exemplar – det senare kan i sin tur 
utgöras av antingen ett beständigt dokument eller en obeständig performans. 
291 Smiraglia 2001b: 38 och 2005. 
292 Svenonius 2000: 41. 
293 Smiraglia 2001a och 2001b. 
294 Eggert 1994. 
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begreppet påstår även Smiraglia att det finns ett samband mellan ett verks 
versionalitet och dess sociala reception och eventuella upptagande i kanon: 

Once a work has entered the canon it can begin to mutate, becoming a collabo-
rative entity that is changed over time by those who embrace it. The more 
embraced the work is, the more likely it will change. That is, the more popular the 
work, the more likely we will observe derivation over time.295  

Canonicity [...] is critical in the life cycle of a work. Most works do not enter canons 
in significant ways. And most works, therefore, do not mutate. But works that do 
enter the academic canon have been shown to mutate at reliably predictable rates. 
[...] The social role these works assume as they enter the canon and become 
collaborative entities determines the extent to which the works will survive in the 
canon. And the longer a work does survive in the canon the greater the likelihood it 
will mutate.296 

Dalbello-Lovric gör en besläktad koppling mellan sociokulturella turbulenser, 
ökad social interaktion och begagnande av bibliografiska objekt.297 Här är 
också plats att påminna om den lärdom Lotkas lag skänker oss, att åter-
publicering med efterföljande versionering är ett privilegium för ett fåtal av de 
verk som skapas och dissemineras, medan majoriteten är dagsländor ur ett 
historiskt publiceringsperspektiv och bara åtnjuter en manifestationsform. 

Versionering och identifiering av genealogiska familjer och släkten av entiteter 
är ett exempel på hur bibliografin arbetar med att klassificera relationer mellan 
bibliografiska entiteter. Där exempelvis Unimarc arbetar med en tämligen 
grund relationskategorisering (vertikala (hierarkiska), horisontella (versionella) 
och kronologiska relationer), förfinar Tillett kategoriseringen till sju typer, 
däribland derivata, ekvivalenta, deskriptiva, partitiva och sekventiella 
relationer.298 Hon utvecklar senare också en översiktsmodell över olika 
versionsgrader inom referensbibliografin, i syfte att precisera var katalogi-
seringsregler rent praktiskt drar gränsen mellan reproduktion, version och nytt 
verk.299 Kunskapsorganisation är utöver detta inte särskilt tydlig vad gäller 
distinktioner mellan versioner. Svenonius ser området mellan verknivå och 

                                           
295 Smiraglia 2001a: 119. 
296 Ibid.: 128. 
297 Dalbello-Lovric 1999: 8f., 14. 
298 Tillett 1991: 7f. 
299 Tillett 2001.  
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dokumentnivå som en tämligen obeforskad mark, med en vildvuxen flora av 
termer och begrepp: 

Manifestation, expression, edition, version, publication, and carrier have been used 
somewhat ambiguously to refer either to a slightly altered form of an original work, 
to its physical embodiment, or to both.300 

Man kan också laborera med andra, mer eller mindre funktionsbundna 
versionskategorier: ursprung och intention, kronologi respektive verkgenetik 
(dvs. en över- respektive underordning i förhållande till verkets särskilda 
tillkomstförlopp), målgrupp, bärande medium, distribuerande medietyp/kanal, 
plats i ett litterärt kretslopp, eller en kombination av dessa. 

Relationsklassificering är, trots Svenonius iakttagelse, ett gryende forsknings-
fält inom bibliografin,301 och det springer ur ett historiskt bekant problem: när 
ett verk nedtecknas (i dokument via notation) vid upprepade tillfällen över tid 
och rum uppstår strax ett versionskomplex, och referensbibliografiska system 
har att underkasta detta komplex en ordning samt att tillhandahålla 
användaren av systemen hjälp att hitta fram till önskad version. FRBR:s 
modell är ett led i den traditionen, medan den deskriptiva bibliografins 
begreppshierarki snarare tjänar bokvetenskapliga analyser av dokuments 
materialitet och historicitet. 

En besvärlig uppgift är att avgöra när en versions textuella avvikelse från 
andra versioner är så pass stor att det genererar status av eget verk. Wilson 
konstaterar att det finns avvikelser som ”essentially” förändrar texten, men 
tillägger att detta inte är särskilt användbart, därför att ”our notions of 
”essentially” are to [sic] vague to be of much use.” 302 Också Svenonius lutar 

                                           
300 Svenonius 2000: 9. 
301 Tillett 1991, Velluci 1997, Yee 1994a, 1994b, 1995, Svenonius 2000, Smiraglia 2001a, 
Leazer & Smiraglia 1999, Smiraglia & Leazer 1999. Smiraglias instantiering (instantiation) 
omfattar två typer: mutationer och derivat (2002b). De första uppvisar en väsentlig 
innehållsförändring (i vad Smiraglia kallar ”semantic or ideational content”), men inte de 
senare. 
302 Wilson 1968: 8, n. 4. 
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sig mot detta ”essentially” för att ringa in vad som klustrar samman dokument 
inom en klass, nämligen att de rymmer samma abstrakta verk: 

[A] work is a set or family of documents in which each document embodies essenti-
ally the same information or shares essentially the same intellectual or artistic 
content.303  

En beredskap saknas emellertid inom referensbibliografin för att precisera 
detta ”essentially” och för att mer finfördelat hantera textuell variation i form 
av varianter. Vi kommer i kapitel 4 att bli varse den vetenskapliga utgivningens 
instrument för att skilja mellan just väsentliga och oväsentliga varianter i 
texter, vilka på så sätt kan bidra till att såväl avgränsa version och verk som 
identifiera den signifikanta texten i ett verk eller ett dokument.  

Ett annat exempel på referensbibliografins låga beredskap att hantera varianter 
kan vi hämta från FRBR. Textuell variation tillåts inte på manifestationsnivå – 
föreligger varianter är det tal om en ny manifestation. Om varianterna kan 
anses intellektuellt eller estetiskt betydelsefulla för verket eller en publik, kan 
vi i stället tala om ett nytt uttryck.304 Tanken är analog med utgivningsteorins. 
Stark, substantiell varians ligger på uttrycksnivå; svag, accidental på 
manifestationsnivå. Men FRBR:s beroende av en ideal tryckkulturell norm 
(identiska monoformer inom en manifestation) gör den i själva verket till ett 
trubbigt verktyg att hantera variation.305 En manifestation uppstår med en 
edition av ett verk, och manifestationen omfattar alla exemplar inom editi-
onen. Men eftersom textuell variation mellan exemplar inte tillåts, måste en ny 
manifestation anses uppstå med minsta textuella variation (som vi ju tidigare 
noterat inte är ovanlig inom också enskilda editioner och rentav impressioner). 
Med materialbibliografins och den vetenskapliga utgivningens lärdomar i bak-
huvudet, verkar FRBR:s manifestationsbegrepp vara otjänligt för stora delar 
av exempelvis 1700- och 1800-talets tryckta verk, för att inte tala om biblio-

                                           
303 Svenonius 2000: 34. 
304 IFLA 1998: 19. Och på motsvarande sätt genereras ett nytt verk ”when the modification 
[...] involves a significant degree of independent intellectual or artistic effort” (Ibid.: 17; min 
kursiv.) (jfr också Barwell 2005: 420). 
305 Jfr också Murtomaa 1998. 
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grafiska objekt utanför den tryckkulturella sfären. Spänner man blicken i 
FRBR:s bibliografiska entiteter, t.ex. dess manifestationsbegrepp, förefaller de 
lämpligast som pragmatiska redskap inom referensbibliografi än som analys-
instrument på materialbibliografins eller den vetenskapliga utgivningens nivå. 

2.5 Transponering 

Vid sidan om den klustring bibliografin sysselsätter sig med och som 
diskuterats ovan, har vi också nämnt transponering som ett centralt biblio-
grafiskt område. Följande sektion kommer att redogöra närmare för hur 
fenomenet transponering kan förstås och problematiseras. Vi kommer då 
också att se närmare på några medieteoretiskt förknippade föreställningar som 
kan sättas i samband med påståenden om transponeringens möjligheter och 
begränsningar.  

För att förlänga ett verks levnad över ett enskilt dokuments gränser i form av 
tid och rum, och också hoppas på en repeterbar tillgång till dess innehåll, 
använder vi i skriftliga kulturer medier såsom externa minnen. Inristningen av 
ett verks notation (t.ex. alfanumerisk text) i ett medialt substrat, den inris-
tandes avgränsning av substratet till en bestämd rumslig eller logisk utsträck-
ning samt också någon form av intentionsbekräftande signaturisering (eller 
postum auktorisation) resulterar i ett dokument eller ett dokumentset.306 Vi 
avläser dokumenten för att därigenom få tillgång till det representerade verket 
och vi menar också att så länge texten framträder på samma sätt varje gång vi 
konsulterar dokumentet,307 har vi ständigt tillgång till verket. Till följd av all 
materiell förgänglighet, och därmed alla materiella dokuments inbyggda för-
störelsemekanism, behöver vi mekanismer och praktiker för att skapa nya 

                                           
306 Signaturisering avser den akt, där en upphovsman tilldelar ett dokument en auktori-
serande prägel, ett imprimatur för manuskript och en godkännandestämpel av ett 
offentliggjort dokument. Termen bygger på Cerquiglinis resonemang (1999: xii f.) om 
kopplingen mellan auktorisering och ett fragments erövrande av textstatus. 
307 För Goodman (1969) utgjorde just detta “på samma sätt” kriteriet för ett verks identitet, 
en syn på verk och identitet som kommer att diskuteras närmare längre fram. 
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dokumentrepresentationer för att undvika att verk dör. Vi gör detta genom att 
över längre eller kortare historiska tidsförlopp överantvarda verk och deras 
texter mellan medier och bärare, eller mer precist: överföra delar av ett eller 
flera startdokument till ett eller flera måldokument (av samma eller skilda medie-
slag). Processen benämns här transponering,  en term hämtad från musiken, där 
den betecknar den överföring och omgestaltning av notation som görs mellan 
olika tonarter. Om än ytterligare andra termer kunde väljas för att beteckna 
processen (t.ex. de svenska transmission, remediering, instantiering och trans-
mediering eller de engelska media translation och transformission),308 är trans-
ponering vald för att undvika att signalera en ograverad överföring av opå-
verkat innehåll och i stället betona hur en anpassning av notationen (i biblio-
grafins fall text) sker till måldokumentets medialitet.  

Transponeringen omfattar flera stadier, såsom att granska ett startdokument, 
enligt en eller annan uppsättning kriterier försöka stadfästa vilka kännetecken i 
det som utgör de substantiella verkelementen och sedan ta i bruk eller skapa 
ett nytt dokument i vilket vi inristar tillräckligt mycket text och andra tecken 
för att vi skall kunna beteckna det som ett måldokument som är väsentligen 
ekvivalent med startdokumentet och som manifesterar sitt innehåll på 
motsvarande sätt. Måldokumentet är således derivat till startdokumentet. 
Avhandlingen talar nämligen huvudsakligen om sekventiella transponeringar, i 
synnerhet seriell sådan där en transponering är derivat till en annan, men 
erkänner också att transponering snarare kan vara parallell. Seriell trans-
ponering mellan bärare (inom eller mellan medietyper) kan exemplifieras med 

                                           
308 Media translation föreslås av både Grigar (2002) och Hayles (2003: 263), medan McLeod 
(1991) är upphovsman till transformission. De olika beteckningarna är inte liktydiga. Som 
metaforer förmedlar de något av den underliggande förståelsen av processen, och flera av 
beteckningarna antyder antingen att det överförda levereras mer eller mindre intakt eller så 
tar de inte ställning till huruvida en förändring äger rum eller inte. 
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kopiering, transkribering, migrering och digitalisering.309 Exempel på parallell 
transponering är däremot polyformer med variationer samt parallella publi-
ceringar av ett verk i skilda mediala framträdelseformer. 

Den transponering avhandlingen talar om är således sådan som sker 
sekventiellt över tid. Naturligtvis har vi sedan århundraden haft tekniker för 
en transponering som åstadkommer parallella polyformer. Där åstadkommer 
produktionsprocessen en uppsättning dokument som idag via tekniska lös-
ningar kan överskrida mediegränser. Detta är dock en primärt maskinell trans-
ponering snarare än den primärt manuella, intentionella och seriella trans-
ponering vars främsta uppgift är att förlänga ett verks levnad bortom ett 
startdokuments fysiska gränser. 

I synnerhet den industriellt mångfaldigade boken kan sägas ha resulterat i ett 
kraftigt uppsving för parallell transponering, där en hel uppsättning med 
startdokument är derivat till ett måldokument och där därför eventuella 
skillnader dem emellan är av en generation. Den handskrivna boken använde 
däremot i högre grad seriell transponering. Där ackumulerades ofta skillnader 
från ett transponeringsexemplar till ett annat.310  

Om transponeringen är lyckosam, i meningen att en mänskligt intellekt 
accepterar måldokumentet som ekvivalent med startdokumentet enligt något 
bestämt värdesystem, har det representerade verket hållits vid liv ytterligare en 
liten tid, närmare bestämt måldokumentets livslängd. Därefter kan verket 
transponeras om och om igen, ibland över sekler eller millennier. Samtidigt 

                                           
309 Digitalisering avser en transponering av ett uppfattat ”innehåll” mellan två typer av 
medier, vanligen från ett analogt startdokument till en digital måldokumentsrepresentation 
av uppfattningen av innehållet. I det fallet skall transponeringen vandra från analoga 
signaler (vars värden är kontinuerliga och där det finns en fenomenell likhet mellan 
representationen och det representerade) till digitala signaler (vars värden är diskreta och 
godtyckliga). 
310 Givetvis fanns också parallell transponering i handskriftskulturen, så att en avskrivare 
gjorde flera avskrifter från ett och samma startdokument, men den seriella transponeringen 
var vanligare än den senare blev inom boktrycket. Seriell och parallell transponering är 
tekniker som lever sida vid sida genom historien. Proportionen mellan dem tycks förändras 
så att den parallella vinner allt mer mark. 
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omtolkas verket av nya läsare och användare, och varje ny framträdelseform 
speglar också samtida mediala, intellektuella och sociala situationer. När 
transponeringen upphör dör verket, åtminstone som externt memoriserat. På 
det sättet har den stora majoriteten av skapade verk gått förlorade. Samtidigt 
är förstås transponering, jämte bevarandeåtgärder, den centrala metoden att 
överantvarda skrifter mellan generationer.  

2.5.1 Distortion 

Varje transponering medför oundvikligen distortion, antingen genom att delar 
av startdokumentet av olika anledningar inte följer med eller genom att 
processen resulterar i inslag i måldokumentet som inte fanns i start-
dokumentet.311 Om än förhållandevis oproblematiskt inom de flesta genrer, 
blir distortionen gärna ett bekymmer för transponeringen av t.ex. kultur-
arvsmaterial och verk som särskilt påkallar granskning av ett mänskligt 
intellekt. 

Exempelvis erbjuder start- och måldokument i skilda medietyper skilda 
semiotiska förutsättningar. I transponeringsprocessen bevaras blott de känne-
tecken ur startdokumentet som låter sig ristas in i måldokumentets medium 
och som kan uttryckas och framträda via måldokumentets arkitektur och 
teckensystem. Liksom kännetecken i startdokumentet därmed tenderar att 
undantas från processen, tillför också själva processen måldokumentet nya 

                                           
311 Det skall samtidigt emellertid erkännas att en term som distortion (eller brus) inte är helt 
tillfredsställande, eftersom den kan associera till kommunikationsteorins kanalmodell med 
ett avkroppsligat meddelande som antas föregå och därför kan separeras från de 
kanaliserande medier det svischas fram genom (dvs. den notoriska kanalmetaforen, se t.ex. 
Reddy 1979). Kanalernas eventuella påverkan på meddelandet begränsas där i negativ 
mening till att i mer eller mindre utsträckning utsätta det dematerialiserade meddelandet för 
distortion och därmed förvanska det. För åtskilliga intressen, inte minst sådana som 
undersöks i det här arbetet, kan däremot distortionen i sig utgöra något värdefullt och 
exempelvis ses som en registrering och ett förtydligande av ett särskilt socialt eller 
maskinellt handlande. Smiraglias (2005) term (re)instantiering kunde ha föredragits tack 
vare sin språkliga indifferens till eventuella textuella eller grafiska skillnader mellan start- 
och måldokument, om bara inte föreliggande arbete haft avsikten att diskutera verksam-
heter som uppstått för att hantera just sådana skillnader. 
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kännetecken och strukturer. Texten som överförs stöps därmed i 
måldokumentets mediala form.312 Men transponeringen och dess resultat är 
villkorad av fler faktorer än måldokumentens mediala och tekniska natur. I en 
artikel har jag tidigare identifierat fyra grupper av sådana faktorer:313 

 transponerande subjekt och dennes dispositioner av t.ex. kognitiv eller 
språklig art 

 situation (såsom kultur, tradition, syfte, publik, omgivande medier) 

 start- och målmedier och deras arkitektur (såsom fysiskt substrat, 
livslängd, kompatibilitet) 

 tillgripna verktyg, tekniker och praktiker (inklusive regler, rutiner och 
standarder)  

Transponering är ingen enkel kloning av ett startdokuments samtliga kom-
ponenter: medvetna eller omedvetna val och bortval görs. Levy är en av flera 
som noterat transponeringens effekter på bland annat dokumentets textuella 
innehåll, men han kombinerar också detta med en medvetenhet om hur social 
kontext bidrar till hur ett dokuments egenskaper ringas in: 

Differences will always be introduced in copying; the trick is to regulate the process 
sufficiently so that the resulting differences are of little or no consequence and that 
the properties of greatest consequence are shared. Determinations of which pro-
perties matter are made in the context of purpose and use.314 

Någon eller flera av de ovan listade faktorgrupperna får sålunda till kon-
sekvens att en transponering oundvikligen påverkar ett innehåll mellan start- 
och måldokumentet, antingen genom att avlägsna, omforma eller tillföra 

                                           
312 I synnerhet om vi skulle förstå text primärt som graf. Texters grafiska dimensioner har 
förmodligen en större tendens att förändras av transponeringen än vad deras lingvistiska 
sekvenser har. 
313 Dahlström 2004: 22f. Bibliografen Gaskell (1978: 1) föreslår en distinktion mellan upp-
hovsorsakat (s.k. kompositionsvariation, variation of composition) och medieorsakad distortion 
(s.k. överföringsvariation, variation of transmission). 
314 Levy 2000: 26 (min kursiv.). Jfr även Robinson 1996a. 



 

 Bibliografi och medieteori |107 

data.315 I synnerhet tycks omformningen och inte minst förlusten bli störst i 
transponering mellan medietyper, något vi kommer att se exempel på i nästa 
kapitel. Den som ansvarar för en transponering och är medveten om dessa 
påverkansfaktorer ökar chanserna att hantera och kanske rentav minimera 
förluster och tillägg av information i distortionen. Vi kan också påstå, att om 
vi närmare studerar och lär oss förstå hur olika mediers arkitekturer och 
”grammatik” villkorar hur och vad som kan ristas in i dem, ökar vi 
möjligheterna att förstå, genomföra och kritiskt värdera transponeringar till 
och från medier, t.ex. digitalisering. Vi får därmed också ett tillfälle att 
reflektera över hur tekniker, arbetssätt och verktyg i bibliografisk trans-
ponering inte är värdeneutrala verktyg som objektivt förlänger verks och 
dokuments levnad, utan också är styrinstrument. I botten av deras kon-
struktion och funktion vilar ett teknologiperspektiv, uttalat eller inte, som kan 
vara mer eller mindre ideologiskt färgat. 

2.5.2 Distortionsrelevans 

Huruvida denna distortion betraktas som relevant eller irrelevant beror förstås 
på transponeringens syfte och målgrupp (för vilken en svartvit fotostatkopia 
exempelvis kan ha motsvarande informationsvärde som ett tryckt original i 
färg), men också andra och kanske mer subtila omständigheter spelar in. 

2.5.2.1 Genre 

Genreforskaren Bazerman gör en distinktion mellan reducerbara och icke-
reducerbara genrer,316 dvs. mellan de som mer eller mindre tydligt kan 
reduceras till en specifik funktion och de som inte kan det. De senare är 

                                           
315 Därför behöver inte mediakonservatism nödvändigtvis vara av irrationellt fetischistisk 
natur, utan kan också vara rotad i en i sig berättigad önskan att behålla en bekant distortion 
framför en obekant: 

We need to acknowledge that the defense of any older communication system 
may be grounded in a not necessarily illogical desire to hold on to the noise we 
have in favor of the noise we may get.(Levinson 1997: 52f.) 

316 Bazerman 1994: 90ff. 
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företrädesvis av estetisk natur, och måste ”constantly [be] reread to have 
continuing force.”317 McGann skiljer på motsvarande sätt mellan estetiska och 
informationella litterära genrer.318 Det är en distinktion jag anammat för den 
här avhandlingens undersökning och analys. Gränsen mellan de två typerna är 
inte särskilt skarp. En genre som essäer är exempelvis svårplacerad i den typen 
av uppdelning. Det är givet att det för estetisk litteratur som exempelvis 
historiska romaner också kan vara ett syfte att informera, bilda och kanske 
leverera något slags historisk ”sanning”, liksom det nästan alltid finns en mer 
eller mindre tydligt accepterad strävan att låta informationella verk göra bruk 
av estetik och retorisk stil. För estetiska genrer är själva den estetiska fram-
ställningen det primära, medan en ”informerande” effekt betraktas som 
sekundär, hur påtaglig eller frånvarande den än må vara. För informationella 
genrer är förhållandet det omvända.  

Om informationella genrer strävar efter att leverera sitt meddelande så 
entydigt och distortionsfritt som möjligt, arbetar estetiska genrer medvetet 
med språk och stilistik (t.ex. polysemi 319 och tvetydighet, upprepningar och 
omskrivningar, allusioner och parafraser), materialitet och grafik som instru-
ment för att uppnå en uttrycksrik text.320 För estetiska genrer är alltså en 
uttryckslig komplexitet en tillgång som bör maximeras, för informationella 
genrer ett meddelandehinder som skall minimeras.321 Det är därför mer 
sannolikt att ”estetiskt” syftande skribenter använder paralingvistiska, materi-

                                           
317 Ibid. 
318 Hockey, Renear & McGann 1999 och McGann 2002. Distinktionen är inte exklusiv för 
litteraturteoretiker. I lingvistiken identifieras den som mellan litterärt och instrumentellt 
språk, medan semiotiker kan tala om öppna respektive slutna texter. 
319 När ett ord har eller är öppen för flera olika innebörder. 
320 McGann 1991:11. Dessa drag kommer ibland i konflikt med den strikta trädhierarkiska 
struktur som genomsyrar tillämpningen av ett XML-kompatibelt uppmärkningsschema 
som Text Encoding Initiative (TEI), som ändå är avsett just för uppmärkning av humanis-
tiska, estetiska verk, och som är det dominerande uppmärkningsschemat inom avancerat 
digitalt utgivningsarbete. 
321 I själva verket är de två emellertid inga absoluta poler. Åtskilliga ”informationella” verk 
arbetar aktivt med de uttrycksberikande verktygen, medan det inom estetiska genrer finns 
stora skillnader mellan värdesättandet av sådana stilmedel. Det är därför egentligen mer 
korrekt att tala om de två i termer av diskursivitet snarare än klart separerade genrer. 
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ella och grafiska medieegenskaper som betydelsebärande än att de ”informati-
onellt” syftande gör det. Distortionen från en textorienterad (se nedan) trans-
ponering är därför känsligare inom en estetisk än inom en informationell 
genre. 

2.5.2.2 Textfångst 

Ett startdokument med någon form av notation kan betraktas som primärt 
bestående av antingen en lingvistisk sekvens (text) eller en grafisk yta (bild). 
Transponeringens objekt, verktyg och tillvägagångssätt ser tämligen olika ut 
beroende på vilken av dessa utgångspunkter det transponerande subjektet 
intar. Låt oss något fördjupa detta resonemang. 

En notation är ett försök att representera de egenskaper och kännetecken som 
kan anses signifikanta för ett verk och dess text. Genom att transponera 
notationen hoppas vi att också det immateriella verket transponeras. Varje 
inskrivning eller framförande av en notation skapar en ny instans som 
identifierar verket. På det här sättet är en instans inte en kopia av ett verk, 
utan utgör tillsammans med andra instanser verket självt. Liksom ett fysiskt 
startdokument inte kan transponeras utan förlust, skulle i princip varje 
lingvistisk idealtext kunna reproduceras i all oändlighet utan förlust, så länge 
notationen återges korrekt, dvs. med exakt relativ positionering av notations-
elementen. Är instansen en exakt ”korrekt” notation, identifierar den verket.322 
Är den inte det, gör den inte det. Förhållandet är emellertid mer komplicerat 
än så. Ett visst mått av distortion hindrar oss dock inte att anse att två 
skiljaktiga notationer mycket väl kan identifiera samma verk. Hur stor skillnad 
vi kan acceptera för att två olika notationer skall anses identifiera samma verk, 
är en fråga om bedömning och förhandling. Svåra fall kan uppstå. Vi är då 

                                           
322 Hos Goodman (1969) är den här synen på verk och text mycket påfallande. Om 
notationen ändras, genereras ett nytt verk. En så pass rigid syn på verk lämnar litet 
utrymme för behandling av versioner och varianter, och ligger långt från bibliografins 
genealogiska förhållningssätt till verk. 
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förstås inne på den versionsproblematik som bibliografi och, som vi strax 
skall bli varse, också textkritiskt baserad utgivning sysselsätter sig med.323 

Under en transponering är det därför relevant att fråga sig vilka delar av ett 
startdokument som kan respektive inte kan anses utgöra meningsskapande 
text, och därmed är att betrakta som en del av verkets text. Detta är vanligen 
något som måste avgöras pragmatiskt från fall till fall. Typografi, materialitet 
och paratexter är fenomen som agerar i gränslandet mellan dokumentet och 
texten.324 Vi nämnde också i sektion 2.3.4 två centrala faktorer: dels hur flera 
olika system och tekniker för notation kan begagnas för att representera en 
och samma text, dels hur texter kan uppfattas som både sekvenser och grafer.  

Transponeringen avgörs därför av vilka lager och vilken notation den avser 
fånga samt av om startdokumentet betraktas som primärt en sekvens eller en 
graf. Vi kan därför tala om textorienterad respektive bildorienterad transponering, 
en distinktion vi får anledning att återkomma till senare i avhandlingen. Men 
det finns också fler kopplingar att göra här mellan transponering och olika 
epistemologiska förhållningssätt till medier just när det gäller hur de antas 

                                           
323 En ”korrekt” notation identifierar således inte verket, utan vad referensbibliografi 
genom FRBR skulle kalla en manifestation av verket. Ett verks identifikation ligger i mer än 
dess notation. 
324 Också bibliotekspraktiker röjer en osäkerhet härvidlag. Betrakta exempelvis bibliotekens 
förhållande till skyddsomslaget och dess texter (en aktuell studie är Robinson 1999). Medan 
den teoretiska litteraturen erkänner dessa paratexters potentiella historiska och funktionella 
betydelse för bevarandet av verket (se O’Connor & O’Connor 1999 samt DuRietz 1999: 
89), trivialiseras de i praktiken som irrelevant dokumenttext och förpassas bokstavligen till 
bibliotekets papperskorg. Tanselle exemplifierar med bokförlagens reklamtext som paratext 
och dundrar:  

The librarian’s disregard of advertisements springs from the belief that because 
they are not part of the work contained in a book they are therefore expen-
dable:  the biblioghrapher’s concern with advertisements stems from the recog-
nition that they are part of the book and may therefore have a bearing on the 
interpretation of the work it contains (Tanselle 1998: 33).  

Bibliotekens praktik speglar en originalestetisk inställning där det författarintentionella 
verket och dess text är det intressanta och det som skall bevaras. Receptionshistoriska och 
litteratursociologiska dimensioner, dvs. verkets mottagande och hur dess värde och status 
utvecklats genom olika editioner och hur detta speglas i t.ex. skyddsomslagets förlagstexter, 
kommer i skymundan. Detta är ett uttryck för den spänning som råder mellan bibliotekens 
bevarandeuppgift och resursvillkor i ekonomi, personal och utrymme.  
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hantera överföring och relation mellan bärare och innehåll. Nedan följer en 
sammanställning av några antaganden om medier och deras överföringskraft 
som beskrivits inom medieteori. 

2.5.3 Antaganden om medier 

Låt oss för det första betrakta tre problematiska föreställningar om medier 
med betydelse för hur vi ser på transponeringens möjligheter:325  

1. ersättningsmodellen 

2. framstegsmodellen och  

3. det mimetiska antagandet.  

Dessa tre är nära följeslagare inte bara till varandra, utan också historiskt till 
retoriken runt transponering, inte minst inom biblioteksvärlden.326 Modellerna 
märks inte bara i aktuell diskurs runt digitalisering och digitala bibliotek. 1920- 
och 30-talens debatt kring bibliotekens då nya informationsteknik – mikro-
filmning och mikrokort – uppvisar i det här avseendet ett mönster som 
återkommer i dagens diskussion om transponering genom digitalisering till 
webb och e-böcker.327 Nästa kapitel ger exempel på förekomsten av ersätt-
ningsmodellen i äldre övergångar från exempelvis handskriven till tryckt text. 

                                           
325 Avsnittet nedan bygger till stora delar på Dahlström 2003: 99ff. och Dahlström 2004: 
24f. 
326 Se exempelvis hur transponeringen av tryckta texter till e-böcker kan beskrivas: 

As we begin to publish some books in electronic form, the print package gets 
tossed out and only the content remains. [- - -] [The] book is the same whether 
it is displayed in a handsomely bound hardcover book, within a Web browser, 
as an Adobe PDF file, or in Microsoft Reader. [...] These [e-]books will be 
everything books have always been in the past and more. By ”everything” from 
the past, I mean just that. If you want the smell of a leather binding, it can be 
programmed in. [...] [Y]ou could see an exact copy of the manuscript displayed 
in a small window. [...] The [e-]book collapses time and space and makes all 
the civilization’s documents available in the palm of your hand.” (Esposito 
2003: ¶2–9; mina kursiv.) 

327 Närmare undersökt av Duffy 2000, även kommenterat i Svedjedal 2001. 
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2.5.3.1 Ersättnings- och framstegsmodellen  

Christina Haas är en medieforskare som framför allt diskuterat 
ersättningsmodellen och framstegsmodellen.328 Ersättningsmodellen antar att 
medier och tekniker är helt åtskilda i både teori och praktik och att nya 
tekniker relativt okomplicerat ersätter äldre, överspelade. För transpone-
ringens del betyder ersättningsmodellen att ett måldokument kan ersätta ett 
startdokument, därför att det senare är identiskt med det förra.329 Framstegs-
modellen antar ett ständigt framåtskridande: tekniken blir hela tiden mer 
effektiv och kraftfull. För transponering gäller analogt att våra tekniker och 
verktyg för den processen blir allt mer effektiva på att troget avbilda och 
återbilda, representera och transponera. 

Den enkla ersättningsmodellen problematiseras av att mediers och artefakters 
teknik, material och funktion är oupplösligt förenade med både individuell 
historia, sociokulturell praktik och de olika sätt på vilka deras materialitet 
genererar signifikans. Dess svaghet är med andra ord att den är reduktionistisk 
i den meningen att den reducerar kulturella artefakter till en eller bara alltför få 
aspekter, t.ex. dess lingvistiska text eller fysiska material. Men varje kompo-
nent i den kulturella artefakten – dess material, dess text, dess sociala funktion 
– knyter an till varsitt betydelsekomplex, varsitt strukturella sammanhang där 
artefakten är en del. Givet att det är en praktisk omöjlighet att beakta arte-
faktens alla potentiella nätverk och strukturer i en och samma analys, innebär 
omvänt varje ”strukturell ignorans” alltid någon förlust för förståelsen. 
Plockar vi bort tillräckligt många dimensioner, blir analysen slutligen felaktig. 
Ett uppenbart exempel är förstås hur de immateriella textuppfattningar vi 
diskuterade tidigare kan förbise betydelsen av en tryckt texts materialitet, plats 
i rummet, och därför förledas glida in i ersättningsmodellen, där (en grupp 
medier och dokumenttyper reducerade till) ett medium kan antas ersätta (en 

                                           
328 ”The simple replacement model” respektive ”the straight forward progress model” 
(Haas 1999: 201ff.). 
329 Haas är inte ensam om den här iakttagelsen, se t.ex. Duguid 1996: sect. 2. 
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grupp medier och dokumenttyper reducerade till) ett annat. Om vi alltså i en 
sådan modell väljer att bortse från den tryckta bokens socialitet, materialitet 
och hur dessa två samspelar med varandra, ser vi inte heller att och hur dessa 
äventyras i en transponering såsom digitalisering, eller hur de där kan bytas ut 
mot andra former av socialitet och materialitet. 

Framstegsmodellen innebär vad vi med Bijker kan kalla ett slags teleo-
logisering av teknik, dvs. en beskrivning av teknikens utveckling som målin-
riktad och linjär, som om den teknik och de artefakter man för tillfället har är 
det slutliga mål de tidigare teknikerna och artefakterna hela tiden haft.330 Det 
här kan vi se i t.ex. flera historieskrivningar av inte minst digitala textbärare,331 

där både mjukvaror och hårdvaror under 1960-, 70- och 80-talen beskrivs som 
“prototyper” till e-boken, Internet eller hypertext. Ett påfallande exempel är 
hur Bushs memexidé framställs som tidig hypertext eller PC-embryo (det 
behöver inte vara oviktigt att Bush föreställde sig memex som en mekanisk 
maskin).332 Både ersättnings- och framstegsmodellen tycks ge uttryck för en 
uppfattning av teknikutveckling som enkelt linjär, men:  

Once we discard the requirement that technological change be linear, we can see 
that rival technologies, or at least different configurations of technologies, must 
certainly coexist.333 

Den biblioteks- och informationsvetenskapligt bokhistorikern Kilgour identi-
fierar sju väsentliga ”jämviktspunkteringar” inom utvecklingen av textbärande 
medier:  

1. lertavlan ca 2500 f Kr,  

                                           
330 Bijker 1995. 
331 Men naturligtvis inte alls uteslutande. Exempelvis kan rapsodiska bokhistoriska 
framställningar av kodexbokens marknadsmässiga framsteg på bokrullens bekostnad under 
de första århundradena e.Kr. emellanåt hemfalla åt en förenklande framstegsbeskrivning. 
332 Bush 1945. En parallell är när Joyces Finnegan’s Wake eller andra tryckta romaner med 
komplexa strukturer beskrivs som hypertexter som tvingats bli utplattade för att rymmas 
inom den tryckta kodexboken (Bolter 1991: 24). ”It is,” skriver Bolter med en formulering 
som är typisk för 1990-talets tidiga hypertextteori, “as if these authors had been waiting for 
the computer to free them from print”(Ibid.: 132). Även medeltida manuskript beskrivs 
emellanåt som tidig hypertext (Landow 1997: 52, Carlquist 2004: 116) 
333 Haas 1999: 222. 
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2. bokrullen ca 2000 f. Kr.,  

3. kodexboken ca år 150,  

4. boktrycket ca 1450,  

5. den industritryckta boken ca 1800,  

6. offsettrycket ca 1970, samt  

7. den ”elektroniska boken” runt millennieskiftet.334  

Kilgours engelska term för jämviktspunkteringar, punctuations of equilibrium, är 
hämtad från biologers beskrivning av arters utveckling. Kilgour ansluter sig 
därmed till den skara forskare som anlägger ett förklaringsmönster hämtat 
från biologi för att förstå mediehistoria.335 En kritisk läsare bör vara uppmärk-
sam på huruvida en teoretiker i sådana fall också anammar en underliggande 
epistemologi, t.ex. en teleologisk förklaringsmodell, utan att detta tydliggörs. 
Vi kommer senare att i redogörelsen för textkritiken få anledning att åter-
komma till Kilgours jämviktspunkteringar. Det är då inte min avsikt att impor-
tera en sådan eventuell teleologi för förståelsen av textkritikens framväxt, utan 
att blott peka på sambandet mellan intensiva perioder av framväxt för både 
textkritik och textbärande medier. 

Det finns drag och framträdelseformer som återkommer historiskt tvärs över 
teknikgränserna. Stundom kan därför en cirkulär, rekursiv mediehistorisk 
beskrivning bättre förklara fenomen i den mediala ekologin än vad en linjär 
modell kan.  Framstegsmodellen kan, liksom den enkla ersättningsmodellen, 
riskera att blunda för hur äldre vanor, praktiker och redskap smälter in i nya. 
Dalgaard observerar också det förenklade binära tänkande som kan vara 
förenat med ersättningsmodeller: 

There has been a tendency to frame questions of new and old medium in terms of 
replacement and radical opposition, as if the birth of one medium is necessarily the 
death of another and the use of a new medium must be characterized by a radical 

                                           
334 Kilgour 1998. 
335 Ett annat exempel är Levinson 1997 – både Kilgours och Levinsons mediehistoriska 
perspektiv kommenteras vidare i Dahlström 2002b. 
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break with the uses of earlier media. There is reason, nevertheless, not simply to 
oppose new and old media as though a new medium necessarily replaces older 
media with something completely different […] [M]edia history shows that new 
media seldom merely replace existing media, but more often overtake certain 
functions in ways that are much more complex than mere replacements, and in this 
process both imitate and transform existing forms of communication over longer 
periods of time.336 

2.5.3.2 Det mimetiska antagandet 

Willard McCarty har refererat till två återkommande tankemodeller inom 
digitalisering och uppmärkning som ”the complete encoding fallacy” och ”the 
mimetic fallacy”.337 Jag sammanför dem här under beteckningen ”det mime-
tiska antagandet”, och avser då tanken att det är möjligt att identifiera, tyda, 
formulera och otvetydigt koda ett startdokuments alla egenskaper och 
ograverat föra över dem till ett måldokument. Antagandet är förbundet med 
ersättningsmodellen. Om det är möjligt att överföra ett startdokuments alla 
egenskaper till ett måldokument, följer det att måldokumentet är i varje aspekt 
ekvivalent till startdokumentet. Om detta är fallet, är det egalt för en 
användare om hon har tillgång till det ena eller det andra. Och om det i sin tur 
är fallet, kan det förefalla mindre rationellt att behålla både start- och 
måldokumentet i exempelvis ett biblioteksbestånd. Måldokumentet kan ersätta 
startdokumentet därför att det är en kloning av det, eller åtminstone tillräckligt 
ekvivalent för att motivera avlägsnandet av startdokumentet. Omvänt är det 
också svårt att anamma det mimetiska antagandet för den som inte anser det 
möjligt att överföra alla potentiellt relevanta aspekter i en transponering.  

För såväl det mimetiska antagandet som ersättnings- och framstegsmodellen 
förefaller idealismens tanke om avmaterialisering vara grundläggande. Det 
mimetiska antagandet legitimeras av en idé om att på ett avgörande sätt 
separera dokument från information.  

                                           
336 Dalgaard 2004: 139. 
337 McCarty 2003. Det skall noteras, att McCarty använde beteckningarna snarare i en 
retorisk anda än för ett teoretiserande syfte (i en mer rigorös vetenskaplig mening). Jag ser 
dock beteckningen som ett värdefullt termredskap för hanteringen av några problematiska 
föreställningar som cirkulerar i retorik och diskurs kring digitalisering och annan biblioteks-
relaterad transponering av verk, dokument och texter. 
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Det mimetiska antagandet undergrävs redan när vi påminner oss om hur 
måldokument alltid härrör ur startdokument och om de påverkansfaktorer vi 
tidigare talade om i samband med transponeringsprocessen. Redan tanken på 
perfekta kopior kan ifrågasättas:  

Perfect fidelity is in general impossible, both in practice and in principle. It is impos-
sible in principle because any thing other than the thing itself is necessarily different 
from the thing itself (in location if nothing else). Put the other way around, the only 
completely accurate representation of an object is the object itself. All other 
representations are inaccurate; they inevitably contain simplifying assumptions and 
possibly artifacts.338 

2.5.3.3 Medier och innehåll 

Vi bör också diskutera en annan, besläktad uppsättning medieperspektiv, i 
meningen olika sätt att undersöka och beskriva medier. Perspektiven påverkar 
också de i hög grad hur transponering beskrivs, förstås, genomförs och värde-
ras, med andra ord vilken natur vi tillskriver kommunikations- och distribu-
tionsmedier.  

En kritik mot den tidiga medieteori som utformades inom den s.k. 
Frankfurtskolan har bl.a. gått ut på att denna dels tenderar mot en determi-
nistisk beskrivning av medier och de människor som använder dem, dels 
sällan går in i tekniska och materiella näranalyser av medier och deras funkti-
oner.339 Som i någon mån en reaktion mot detta senare synsätt kan kanaden-
sisk medieteori betraktas, där McLuhan, Innis, Poster och Meyrowitz i högre 
grad intresserar sig för själva mediets betydelse, inte minst som textbärande 
substrat.340 Den sistnämnde har undersökt våra sätt att beskriva medier genom 
metaforer och vilken underliggande förståelse för medier dessa metaforer kan 

                                           
338 Davis et al. 1993. 
339 Thompson 1994. 
340 En tredje tradition kan sägas vara ett hermeneutiskt förståelsesätt, med ett främsta in-
tresse för hur människor tolkar, förstår, skapar mening av, i, genom medier på en vardaglig 
basis. 
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tänkas vittna om.341 De uppfattningar och metaforer Meyrowitz vaskar fram 
ur litteratur och undersökningar ordnar han i tre grupper. 

För det första ett synsätt där medier tenderar att ses som kanaler, rör, led-
ningar. Här ligger fokus på det innehåll som svischar fram i rören, medan 
mediet i sig lätt trivialiseras.342 I ett andra synsätt, och delvis som reaktion på 
det första, tillmäts mediet större vikt. Vi kan beskriva detta som ett medie-
exklusivt perspektiv. Här fokuseras det materiella mediet och det sätt som 
dess egenskaper villkorar innehållet: vad som kan sägas och hur det kan 
sägas.343 Meyrowitz försöker i någon mån undvika den materialistiska determi-
nism som kanadensisk medieteori ibland riskerar,344 genom att måla upp ett 
tredje synsätt, nämligen att se på medier som omgivningar eller arter i en 
omgivande medieekologi, alltså ett medieekologiskt perspektiv. Här är fokus 
inte bara på medierna i sig utan på deras plats i det mediala ekosystemet, deras 
relation till andra medietyper och andra faktorer än de rent innehållsliga eller 
mediala. En konsekvens blir då exempelvis att undersöka hur ankomsten av 

                                           
341 Meyrowitz 1993 och 1994. 
342 [I]t is common in our culture to believe that there is some content essence that can be 
transported relatively unchanged from medium to medium [- - -] [R]esearch that grows from the 
conduit metaphor tends to look at some aspect of content and to ignore other latent aspects of 
the structure of mediated communications. (Meyrowitz 1993: 57f.) 
Den s.k. kanalmetaforen är flitigt omskriven och diskuterad, t.ex. Reddy 1979 och Pang 
1998, och är inflytelserik inom biblioteks- och informationsvetenskap (Day 2001, Case 
2002: 46). Furner tillägger: 

The conduit metaphor seems to serve only to reify the controversial idea that 
information is something that can somehow ”flow” from one place to another. 
Such flow would be possible only if messages were inherent properties of 
signals, rathar than separate entities assigned to signals by humans. (2004: 
440) 

343 Slående nog talar Meyrowitz i sammanhanget om ett mediums ”grammatik”.  
344 Exempelvis hos McLuhan (1964) eller Levinson (1997), se också kritik hos Olsson 2002. 
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en ny medietyp kan påverka ekosystemet av dittillsvarande medietyper, närma-
re bestämt relationerna och funktionsdelningen mellan dessa.345  

Vill vi kan vi reducera de här tre synsätten till att handla om innehåll, form och 
omgivande faktorer, eller ekosystem. Vart och ett av dem lyfter fram bestämda 
dimensioner hos medier men blundar för andra. De kompletterar därför var-
andra och är otillräckliga var för sig. Kanalmetaforen riskerar att trivialisera 
bäraren och betrakta innehåll som något medieoberoende, som oproblema-
tiskt kan överföras från ett medium till ett annat. Det medieexklusiva syn-
sättet, som alltså fokuserar egenskaper som är typiska för det bärande 
mediet,346 kan tvärtom överskatta bäraren och hamna i teknisk determinism. 
Ekologiperspektivet riskerar glömma bort de medietypiska egenskaperna och 
hur dessa utnyttjas, samt inte minst de innehållsliga aspekterna. Vad vi fyller 
bärarna med för estetiskt och intellektuellt innehåll, har i längden en väsentlig 
inverkan på hur medier och bärare utvecklas. Det är ett observandum att bära 
med sig. Ett annat är att dimensionerna är ömsesidigt påverkande, på så sätt att 
förändringar i den materiella dimensionen, t.ex. i form av de verktyg som an-
vänds, får konsekvenser också för de sociala och mentala sfärerna. På mot-
svarande sätt får förändringar i det omgivande mediala ekosystemet konsek-
venser för både innehåll och materialitet i mediet i fråga.347 

Samtidigt skall beskrivningen av framför allt det tredje synsättet inte över-
drivas. Det är alltjämt så, att Meyrowitz framför allt sätter mediet i centrum på 
ett sätt som gör att han emellanåt blundar för yttre förklaringsmodeller för 

                                           
345 Undersökningar av hur en medietyp är positionerad i förhållande till omgivande medie-
ekologi kan öka vår förståelse av “the ways in which the differences among media make a 
difference.” (Meyrowitz 1993: 61). Meyrowitz kallar detta senare perspektiv för medium-
analys. Denna kan ske på mikronivå och makronivå. På mikronivå undersöks konsekven-
serna på fr.a. individnivå av att välja ett medium framför ett annat. På makronivå undersöks 
däremot sociala och psykologiska effekter av ett mediums spridning, till exempel hur olika 
mediemiljöer stödjer olika tankemönster, påverkar gränsen mellan offentlig och privat sfär, 
ökar eller minskar demokratiska möjligheter, förändrar betydelsen av fysiska rum och 
begränsningar eller påverkar den ömsesidiga statusen mellan olika sociala institutioner. 
(Ibid.: 63, jfr också Meyrowitz 1994: 51) 
346 Meyrowitz 1993: 59. 
347 Jfr Hayles (2002: 33): “In the tangled web of medial ecology, change anywhere in the 
system stimulates change everywhere in the system.” 
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medieutveckling av såväl ekonomisk, politisk och historisk natur,348 liksom 
han också talar ganska litet om hur medier approprieras, tillgrips och förstås 
av olika grupper av användare. Det deterministiska spöket är mer osynligt än 
hos Meyrowitz’ tidigare kolleger i kanadensisk medieteori, men dess kedjeras-
sel hörs ändå i hans modell. Meyrowitz iakttar också själv risker med sin 
modell, som att den med åtskilliga andra medieteorier delar en tendens att 
blunda för hur extramediala, kontextuella faktorer av exempelvis ekonomisk 
eller politisk natur kan påverka utvecklingen av medier.349 Han tycks medveten 
om risken att den som teori betraktad slår över i determinism, om den blundar 
för den fria viljan och (liksom Frankfurtskolan) blint antar att en bestämd 
upp-sättning egenskaper på makronivå eller på mediets nivå självklart upp-
fattas och används på ett givet sätt av också heterogena publiker.350 Meyrowitz 
väljer snarare att tala om att digitala medier bär på en potential till föränd-
ringar.351 Ett liknande resonemang har Olsson: nya medieformer omformar de 
miljöer där det sociala livet utspelar sig, de förändrar ”scenen”.352 Nämnas bör 

                                           
348 Den historiska analysen av medietyper och deras inbördes relationer är inte särskilt 
sofistikerad i vare sig kritiska sociala teorier eller kanadensisk medieteori. Här vore det 
välkommet med en kombination av sådana teorier och det historiska medieperspektiv som 
odlas i bok- och mediehistoriska studier, litteratursociologi, publicerings- och kommunika-
tionsstudier samt för den delen också i historisk bibliografi. 
349 Meyrowitz 1994: 70f. Jfr också kritiken hos Thompson 1994: 45. Olsson (2002) menar 
att den kanadensiska traditionen, i synnerhet McLuhan, ingenting har att säga om 
informations- och kommunikationsteknikens bakgrunder. Medier finns bara plötsligt som 
en faktor och förändrande kraft, vilket enligt Olsson (Ibid.: 50) förklarar varför ”McLuhan 
hellre undersöker olika mediers egenskaper och dessa egenskapers förhållande till våra 
sinnen och biologiska predispositioner än vilka sociala drivkrafter som är i spel vid 
utvecklandet av informations- och kommunikationstekniken.” 
350 En transponeringsundersökning med större medieteoretisk ambition än föreliggande 
arbete bör kunna fördjupa analysen med exempelvis Bolters & Grusins remediationsteori 
(1999), som med begrepp som immediacy (transparent medieringsprocess) och hyper-
mediacy (synlig medieringsprocess) försöker fånga mer intrikata relationer mellan olika 
medietyper, deras ömsesidiga historicitet och hur de används bl.a. retoriskt.  
351 Meyrowitz’ modell kan knappast sägas ge grund för generalistiska anspråk, utan skall 
snarast värderas för de indikationer och tendenser den pekar på. Den har alltså ett generellt 
(snarare än specifikt) strukturellt prediktiv kraft. En svaghet med Meyrowitz’ modell är 
också att gränsen mellan form- och ekosystemperspektivet inte är särskilt tydlig. 
Exempelvis tycks han stundom arbeta med en kombination av dem under benämningen 
mediumteori, där olika medietyper beskrivs som olika slags rum “that include and exclude 
people in different ways” (Meyrowitz 1994: 62). 
352 Olsson 2003: 52. Jfr också Maingueneau 2002 om textformer som olika iscensättningar. 
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här också Lévys viktiga distinktion mellan ett mediums potentiella respektive 
realiserade egenskaper:353 det väsentliga med en medietyp är inte vilka potenti-
ella egenskaper vi vid en viss tidpunkt prognostiserar för dess räkning, utan 
hur de i praktiken tillgrips och formas av användare. Att webbens protokoll 
för närvarande i teorin möjliggör distributivitet, flermedialitet, interaktivitet, 
hypertextualitet och textuell modularitet innebär som bekant inte att alla 
webbobjekt utmärks av sådana egenskaper. Tvärtom är bara en minoritet av 
webbens dokument särskilt modulära, hypertextuella eller interaktiva, vad än 
mediets potential tycks lova. 

Vi skulle hur som helst kunna tillåta oss att modifiera och samtidigt förenkla 
Meyrowitz’ tidiga modell till att avse tre synsätt på relationer mellan innehåll, 
form och medier, närmare bestämt medier och deras dokument som främst: 

 innehållslevererande, 

 innehållsstyrande eller  

 innehållscirkulerande.  

En sådan förenklad modell kan vi sedan försöka tillämpa på vår förståelse av 
transponering. De föreställningar och metaforer som figurerar i samband med 
transponeringar får konsekvenser för hur de genomförs och beskrivs, 
beroende på om start- och måldokumenten och deras medier ses som främst 
innehållslevererande kanaler, främst innehållstyrande material eller främst 
innehållscirkulerande ekosystem. Metaforanalyser som Meyrowitz’ kan också 
mer generellt vara värdefulla för förståelsen, problematiseringen och 
sofistikationen av bibliografisk teori- och begreppsbildning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, exempelvis genom att blottlägga antaganden i de 
begreppsinnebörder som kanalmetaforer och andra modeller skvallrar om. I 
själva det bibliografiska fältet går det också att avteckna en analogi till de tre 
synsätten, mellan referensbibliografin och innehållsleverans, material-
bibliografi och innehållsstyrning, historisk bibliografi och innehållscirkulation. 

                                           
353 Lévy 1998. 
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Vi kan också försöka oss på en närmare koppling mellan de tre 
medieperspektiven närmast ovan och de överföringsmodeller vi tidigare talat 
om. En transponering, som företas i ett klimat där exempelvis en innehålls-
levererande, mimetiskt antagande modell är norm, sker efter andra premisser 
och med andra resultat än en som utgår från en innehållsstyrande modell. 
Måldokumentet kan med ett sådant perspektiv betraktas som likvärdigt med 
startdokumentet, eftersom det senare i allt väsentligt eller rentav totalt har 
hällts över till det förra. Ett innehållsstyrande synsätt har däremot anledning 
att fästa ögonen på alla de komponenter i startdokumentet som trans-
poneringen till följd av mediernas hårt styrande grammatik inte kan överföra. 
När det sedan gäller transponering av flera mediegenerationer gamla verks 
texter mellan olika medietyper kan en teleologisk föreställning placera in den i 
en linjär framstegsmodell, där successiva måldokument blir allt bättre och på 
olika sätt ”trognare” representationer av de ursprungliga startdokumenten.354 

Tryckkulturens mediaekologi har kunnat reducera dokumentets roll till trivial 
kanal för innehåll, och den innehållslevererande uppfattningen har därför 
kunnat premieras. I proportion till graden av kanalens trivialitet och separa-
tion från innehåll står föreställningen om möjligheten att ograverat trans-
portera innehållet mellan bärare. Man kan säga att denna mimetiska före-
ställning har premierats av den industriellt tryckta bokens medialogik, som 
tycks lova identiska kopior av original, dvs. ett slags kloning. Detta har 
egentligen varit en skev föreställning, något bokhistoriker kan upplysa oss 
om,355 och dess illegitimitet tydliggörs när digitala medietyper och -ekologier 
sprids, där distribution, representation och relationer mellan original och 
kopia samt mellan lagring och visning ser annorlunda ut än i tryckkulturen. 

                                           
354 Åtskillig kritik har framförts under senare år (Aarseth 1997, Bolter & Grusin 1999, Haas 
1999, Dalgaard 2004) mot både linjära och förenklat binära (nya medier mot gamla, digitala 
texter mot tryckta osv.) mediehistoriska beskrivningar, varvid förståelser av medieutveck-
lingar som snarare rekursiva betonats: 

[M]edia history shows that new media seldom merely replace existing media, 
but more often overtake certain functions in ways that are much more complex 
than mere replacements, and in this process both imitate and transform exis-
ting forms of communication over longer periods of time. (Ibid.: 139) 

355 Se exv. McKitterick 2003. 
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2.5.4 Kampen om texten 

Transponering företas av oss som privatpersoner – manuellt eller genom 
maskinell automation, medvetet eller omedvetet – liksom vi också socio-
historiskt utvecklat särskilda verksamheter, yrken och institutioner för 
transponering. Bibliotek och arkiv spelar där förstås en väsentlig samhällelig 
roll, och inte minst kretsar åtskilliga av de mest centrala uppgifterna inom 
bibliografi runt transponeringar och konsekvenser av dem. Dels har biblio-
grafi och biblioteksinstitutioner över lag under olika historiska faser själva 
varit sysselsatta med transponering av verk, texter och dokument. Dagens 
intensiva digitaliseringsverksamhet inom bibliotek är på det sättet en del av 
samma tradition som mikrofilmning eller de medeltida och antika bibliotekens 
manuskripttranskribering. Dels har både referensbibliografi och material-
bibliografi att förhålla sig till konsekvenserna av transponering och synkront 
respektive diakront mångfaldigande. Detta sker genom identifiering av var och 
hur olika start- och måldokument skiljer sig från varandra, genom inringande 
av störst möjliga gemensamma nämnare för varierande dokument som antas 
bära samma verk, samt genom en kunskapsbildning kring de krafter och 
villkor som sätts i spel under transponering inom och mellan olika medietyper. 

Eftersom transponering emellertid inte naivt kan antas klona ett dokuments 
samtliga komponenter och egenskaper, och ett urval måste ske,356 är det ett 
klassiskt problem att inringa de i sammanhanget relevanta komponenterna i 
startdokumentet och utröna vilka som kan och skall transponeras till ett 
måldokument. Det ”innehåll” som eftersöks i startdokumentet förstås i 
bibliografiska sammanhang vanligen som dess text samt de illustrationer, 
diagram och andra grafiska komponenter som tilldelats en verkrelevans. 
Sådant innehåll transponeras, såg vi i sektion 2.5.2.2, på skilda sätt och med 

                                           
356 Vi bör samtidigt lyssna till hur Unsworth varnar för att låta denna insikt vara ett 
argument mot transponering som nödvändig verksamhet, t.ex. i form av digitalisering:  

We should not refuse to engage in representation simply because we feel no 
representation can do justice to all that we know or feel about our territory. 
That’s too fastidious. We ought to understand that maps are always schematic 
and simplified, but those qualities are what make them useful. (2002) 
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skilda resultat i en textorienterad respektive bildorienterad transponering. 
Ytterligare andra skillnader i utgångspunkter, material, metod och syften 
mellan transponeringstillfällen resulterar i ett än mer varierat spektrum av 
möjliga gränsdragningar och tolkningar av startdokumentets relevanta 
innehåll, text. Som subjektiv tolkning kan transponering betecknas som en 
utsaga om startdokumentet. Skilda intressen kan i transponeringssammanhang 
råka i konflikt över innehållsdefinitionen i en grupp startdokument och utöva 
en ”kamp om texten.” Nästa kapitel kommer att ge exempel på sådana 
definitionskonflikter och textuella kamper inom den vetenskapliga utgiv-
ningen. Påfallande nog kan vi också notera en sådan konflikt mellan referens-
bibliografiskt verkorienterad och materialbibliografiskt dokumentorienterad 
transponering, en konflikt där de överföringsmodeller och medieperspektiv vi 
talat om ovan spelar en väsentlig roll.  

Ett exempel är den konflikt Baker rörde upp genom sin polemiska skrift mot 
vad han såg som brister i de stora anglosaxiska bibliotekens transponering av 
äldre dagspress via mikrofilmning och digitalisering.357 Materialbibliografen 
Tanselle har vid flera tillfällen riktat skarp kritik mot bibliotekens trans-
poneringsverksamhet. Många bibliotek tycks, menar han, anta att innehåll 
relativt okomplicerat kan separeras från och ograverat utbytas mellan 
dokument: 

The present time will be regarded in the future as an age of book destruction. And 
the irony is that this destruction is being accelerated by those whose intention is to 
preserve books or facilitate their use. The danger arises from two sources: the 
effort to microfilm (and thus ”save”) brittle books, and the desire to convert texts to 
electronic form (and thus supposedly make them more convenient to examine).358 

Både Bakers och Tanselles kritik utgör en kritik av ersättningsmodellen och 
mimetiska antaganden. Även materialbibliografen McKenzies ordval skvallrar 
om känslor: 

[T]he forms themselves [of texts] encode the history of their production. It follows 
that to abstract a conceptual or verbal information content from them by repre-
senting them in another medium is to contradict the very assumption that the 

                                           
357 Baker 2001. 
358 Tanselle 1998: 89. 
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artefact is the product of a distinctive complex of materials, labour and mentality. In 
so far as  the forms themselves are simulations [...] their re-presentation in a 
database – a copy of a copy – is an impoverishment, a theft of evidence, a denial of 
more exact and immediate visual and tactile ways of knowing, a destruction of their 
quiddity as collaborative products under the varying historical conditions of their 
successive realizations.359 

Det är inte den här avhandlingens syfte att ta ställning i den typen av 
konflikter, men en försiktig slutsats bör ändå kunna vara att den transponering 
bibliotek och bibliografer av nödvändighet måste sysselsätta sig med inte bör 
kombineras med okritiska ersättningsmodeller och mimetiska antaganden, 
utan behöver iaktta kvalitativa skillnader mellan medier och deras start- och 
måldokument och analysera vilka komponenter i dem som bevaras och 
förloras med olika tekniker för transponeringar, för att inte förlora väsentliga 
värden i dokument och texter. 

I en senare artikel tonar Tanselle ner sin generaliserande kritik mot bibliotek 
och pekar snarare på att det där föreligger en spänning (som vi också kan 
tillskriva disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap):  

[T]he very fact that books can be treated as artifacts in one part of a library and as 
disposable containers of information in another shows how unclear the library world 
is about what libraries are for. The two approaches to books actually constitute two 
distinct, if complementary, fields, and there is no point trying to force them 
together.360 

2.6 Avslutning 

Bibliografi har som ämne två traditioner, en referensbibliografisk och en 
materialbibliografisk, samt kännetecknas av sin polarisering mellan verk och 
dokument, medan mellanliggande nivåer som text och version blir föremål för 
förhandlingar. Referensbibliografin arbetar primärt med att klustra verk, 
uttryck, manifestationer och exemplar runt en verkprincip. Material-biblio-
grafin gör näranalyser och beskrivningar av enskilda dokument. Vi har också 
noterat hur bibliografin sysselsätter sig med transponering och dess konsek-

                                           
359 McKenzie 1991: 164; min kursiv. 
360 Tanselle 2002: 262f. 
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venser, liksom hur bibliotek och arkiv delvis kan ses som samhälleliga institu-
tioner med transponeringsansvar, inte minst av verk och dokument som 
tilldelats en vikt av exempelvis historisk, estetisk, religiös eller politisk natur. 
Ansvaret sträcker sig till transponeringen, medan insatser att åtgärda den 
distortion som uppstår mellan transponeringarna inte tilldelats samma kraft. 
Med en historisk arbetsdelning faller sedan länge den typen av ansvar, liksom 
uppgiften att kvalitetssäkrande och efter en vetenskaplig systematik trans-
ponera kanoniserade verk och dokument, på en alldeles särskild verksamhet: 
textkritiken och den därpå grundade vetenskapliga utgivningen. Vetenskaplig 
utgivning kan beskrivas som en historisk lösning på distortionsproblemet. Låt 
oss ägna nästa kapitel åt att se hur textkritiken och den vetenskapliga 
utgivningen försökt fullfölja detta uppdrag. 



 

 Vetenskaplig utgivning | 126

3 Vetenskaplig utgivning 
Nedanstående kapitel utgör en historiskt disponerad översikt över 
vetenskaplig utgivning, med fokus på dess teori- och begreppsbildningar. 
Detta svarar primärt mot avhandlingens första frågeställning och sekundärt 
mot den tredje om den vetenskapliga utgivningens karaktär, problem-
formuleringar, rationalitet och teoribildning. Vi börjar med ett resonemang 
om vad som kännetecknar vetenskaplig utgivning och vetenskapliga utgåvor, 
diskuterar därefter den textkritik sådan verksamhet samarbetar med, och går 
därefter vidare med en historiskt blickande undersökning av vetenskaplig 
utgivning. 

3.1 Inledning 

Grovt tillyxat kan vi säga att en vetenskaplig utgåva är en version av ett verk 
som specialister på verket och dess text skapat för att främja studier av verket 
och / eller för att presentera en text som med mer eller mindre omfattande 
vetenskapligt stöd påstås bäst representera verket. 

Den innebörd termen utgåva har i det här arbetet gör att det avser ett verk av 
en författare jämte ett större eller mindre antal paratexter och verktyg som i 
relativt hög grad är verkspecifika. Ett vetenskapligt arkiv betecknar däremot 
samlingar av flera textkritiskt utgivna verk av en eller flera författare, där 
kringtexter och verktyg snarare är arkiv- än verkspecifika.361 Gränsen mellan 
utgåva och arkiv kan vara svår att dra, och vi skall längre fram gå närmare in 
på relationen dem emellan. Terminologin är på många håll i gungning, inte 
minst till följd av de kvalitativt nya presentationstekniker, verktyg och 
arbetsmetoder som digitala medier och nätverksdistribution erbjuder. Åtskilli-
ga opererar numera med både ”bibliotek”, ”museum” och ”arkiv” som 

                                           
361 Det skall erkännas att projekt som omfattar flera verk av en författare, t.ex. ett helt 
författarskap, inte sällan betecknas utgåva snarare än arkiv, såväl av projekten själva som av 
den utgivningsteoretiska litteraturen. 
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beteckning på resultatet av verksamheten,362 även om denna kan avse 
utgivning av ett enskilt verk. I det här sammanhanget kan vi också precisera 
en avgränsning i studien: denna avser utgivning av immateriella, estetiskt 
syftande verk (eller särskilda versioner av sådana) eller av materiella 
dokument. Det saknas annars inte vetenskaplig utgivning av t.ex. natur-
vetenskapliga skrifter, som alltså inte primärt är estetiskt syftande. 

Den verksamhet vi försöker fånga med beteckningen vetenskaplig utgivning 
kan beskrivas som en matris med variabler såsom produktionsfas, arbets-
metod, tillgripna verktyg och medier, syfte och publik, inblandade discipliner 
och dessas intressen samt de traditioner och skolor som vuxit fram nationellt 
och internationellt på området. Hur någon karakteriserar och benämner hela 
verksamheten beror på de variabler som betonas och till vilken nationell eller 
internationell utgivningstradition han eller hon ansluter sig. Termfrågan är 
således inte trivial, och flera olika beteckningar för verksamheten förekommer, 
t.ex. editionsfilologi, editionsvetenskap, textetablering, (text)kritisk edering, 
textutgivning och vetenskaplig utgivning. Termvariationen beror också på 
huruvida verksamheten beskrivs som en metod, en vetenskap eller helt enkelt 
anses vara en samling interdisciplinära åtgärder under ett gemensamt namn.  

Inom det engelska språket råder en något större konsensus kring beteckningen 
scholarly editing, och det är också den beteckning som framställningen nedan 
utgår från. Verksamheten benämns således vetenskaplig utgivning, och det 
dokument verksamheten resulterar i, följdenligt, vetenskaplig utgåva (eng. 
”scholarly edition”). Båda beteckningarna ”vetenskaplig” och ”utgivning” 
rymmer avgränsningar, varken de eller deras alternativ är heltäckande, och de 
behöver kortfattat och pragmatiskt motiveras. 

På svenska är det i sammanhanget vanligare att återge verbalsubstantivet 
”editing” med ”edering” än ”utgivning”. Man betonar då emellertid det 
vetenskapliga arbetet med texten såsom textkollation, textetablering och 
emendation (mer om dessa termer nedan). Beteckningen ”utgivning” 

                                           
362 Bolter 1991, Vanhoutte 1999, Eaves, Essick & Viscomi 1996– och McGann et al. 2000–. 
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förskjuter tonvikten till att omfatta också färdigställandet och publiceringen av 
det dokument verksamheten resulterar i, och är därmed en lämpligare term att 
använda i ett arbete som vill undersöka den bibliografiska relationen mellan 
start- och måldokument. ”Utgivning” kan naturligtvis förstås som endast 
själva publiceringen, offentliggörandet, av ett dokument, men här avses alltså 
med vetenskaplig utgivning hela arbetskedjan från granskning av start-
dokument till distribution av måldokument. 

Med attributet vetenskaplig avses här först och främst att verksamheten 
rymmer ett inslag av kritisk granskning och hantering av de aktuella start-
dokumenten och deras text(er). Detta text- och källkritiska förfarande ligger 
sedan till grund för formerandet av måldokumentet, dvs. utgåvan och dess 
text. Detta kan exempelvis ske genom 

 att texten etableras konsekvent efter en eller flera deklarerade text-
kritiska principer om dess autenticitet  

 att valet av versioner och varianter i det genomgångna textmaterialet 
redovisas explicit och motiveras, samt att de eventuellt också blir före-
mål för korsjämförelser och hierarkisering 

 kommentering av innehåll och textuell form, och  

 att utgåvan förses med för det särskilda utgivna materialet adekvata 
arbetsverktyg såsom textkollation, stemma, indices och historik.  

Den textkritiska nivå och den utgivningsteoretiskt grundade strategi som valts 
följs konsekvent genom hela utgåvan och anges också explicit, antingen 
genom en inledande essä med deklarerade utgivningsprinciper eller genom att 
referera till sådana där de deklarerats på annat håll. Den vetenskapliga utgåvan 
vilar således på en offentligen redovisad och textkritiskt grundad läsning, eller 
tolkning om man så vill, av ett verk. Det är alltså visserligen en läsning bland 
flera möjliga, men dess manifesta förankring i en textkritisk, filologisk eller 
litteraturvetenskaplig forskningskontext ger den en sanktionerad status 
framför övriga läsares tänkbara uppfattningar av verket. Resultatet skall vara 
att betrakta som både en textkritiskt pålitlig, giltig representation av det 
textuella utgångsmaterialet och en rapport över ett utfört textvetenskapligt 
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arbete, och vetenskaplig utgivning är på så sätt att se som ett försök till 
historisk kvalitetssäkring av text.363 

Beteckningen vetenskaplig utgåva är därmed också avsedd att avskiljas från 
sådana utgåvor som kan konstateras sakna dels redovisning av ett i första 
hand textkritiskt grundat resonemang i anslutning till textetableringen, dels 
inkludering av eller anknytning till arbetsverktyg som kan anses text-
vetenskapligt centrala för det specifika utgivna materialet.364 

Den vetenskap som signaleras med beteckningen kan referera till olika 
områden såsom litteraturvetenskap, språkvetenskap, bokforskning och 
bibliografi. Den mest centrala är textkritiken och det är också dess från- eller 
närvaro som i det här arbetet fått utgöra avgränsningen för den vetenskapliga 
utgivningens domän. Därmed sagt att vetenskaplig utgivning här per 
definition inkluderar ett textkritiskt element. Den vetenskapliga utgivningen 
och textkritiken är historiskt och intellektuellt intimt förbundna och förut-
sätter varandras existens. Därför bör också skillnaden mellan de två göras klar: 
textkritik är studier i syfte att förstå textlägen, medan vetenskaplig utgivning är 
praktiker som baseras på sådan förståelse.365 En förståelse för vetenskaplig 
utgivning och dess verktyg och produkter kräver därför också en redogörelse 
för textkritikens grundvalar. 

3.2 Textkritik  

Textkritiken är, förenklat, vetenskaplig granskning och bearbetning av text i 
syfte att fastställa en ”korrekt” textversion, t.ex. för en vetenskaplig utgåva. 

                                           
363 DuRietz (1999: 70) gör en distinktion mellan verk- och textutgivning. Vid den förra fästs 
”föga eller intet avseende vid den aktuella texten som rent historisk företeelse”. Med en 
sådan distinktion skall vetenskaplig utgivning i föreliggande arbete förstås som vetenskaplig 
textutgivning. 
364 Därmed utesluts textutgivningen inom exempelvis Projekt Runeberg 
<http://runeberg.org>, där en vetenskaplig, konsekvent genomförd textetablering 
vanligen saknas, liksom fallet också är med de flesta digitaliserings- och andra 
utgivningsprojekt av textuellt material inom bibliotek och arkiv. 
365 Tanselle 2001: 16. 
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Den som ger sig på jakt efter definitioner av termen i litteraturen stöter genast 
på ämnesbundna förståelseramar. För den klassiska filologin är textkritikens 
uppgift att återställa verks texter så långt möjligt till sin ursprungliga form, dvs. 
en trogen rekonstruktion av en ursprunglig version som en gång existerat men 
som förlorats.366 Bibliografen Bowers är inne på ett näraliggande spår: text-
kritiken syftar via vetenskaplig utgivning till att (åter)skapa en ”definitiv” 
text.367 Den kanske mest träffande och samtidigt allmängiltiga definitionen 
levererar Tanselle:  

[T]he scholarly activity of studying the textual histories of verbal works in an effort to 
propose reliable texts of those works (according to one or another definition of 
correctness).368 

Vi kan alltså förstå den textkritiskt grundade vetenskapliga utgivningen som 
ett historiskt svar på problemet med den distortion vi tidigare talade om i 
samband med transponering.369 

Textkritiken beskrivs lämpligen som en samling verksamheter som utvecklats 
sedan antiken för att på metodisk grund välja bättre läsarter framför andra, när 

                                           
366 Kenney 1974. Tanselle 1989a är ett uppmärksammat modernt introduktionsverk till 
textkritiken. 
367 I sin artikel om textkritik i Encyclopaedia Britannica definierade Bowers textkritik som 

[a] general term for the application of logical method to analysing the relation-
ship between preserved and inferential forms of a text followed by the 
application of various techniques, including critical judgment, designed to 
establish what will ordinarily be the single definitive form of the text (cit. i 
Hibberd 1965: 127). 

För den tradition Bowers tillhör innebär den ”definitiva” textformen inte med nödvändig-
het att den tidigare måste ha existerat. Däremot gör den anspråk på att utgöra ”sista ordet” 
i ärendet. För en kritik mot definitiva utgåvor som tankefoster, se Shillingsburg 1999. 
368 Tanselle 1990: 1 (min kursiv.). 
369 Problemet förekommer också på det privata vardagsplanet. De som i ett ordbehand-
lingsdokument skrivit in den handskrivna text någon annan klottrat ner på en papperslapp 
har sålunda ställts inför något eller några av de problem som sysselsätter textkritiker och 
vetenskapliga utgivare. Flera av oss har till följd av arbetssätt och en mångfald skrivverktyg, 
datorer, program och arbetsplatser ställts inför problemet med versionskontroll. Vi har då 
med möda försökt bringa ordning i flera manusversioner av ett pågående textarbete – 
manuellt eller med hjälp av programvarans stöd för versionshantering, där vi genom att 
jämföra såväl diakron som synkron textvariation idkar en form av textkritiskt arbete följt av 
formerandet av en bestämd textuell version av det pågående verket. Få av oss skulle kanske 
påstå att vi i det läget arbetar textkritiskt, men det är faktiskt det vi gör. 
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det föreligger textuell variation och/eller misstanke om korruption i det 
transponerade textmaterialet. Den textkritiskt grundade utgivningen försöker  

 genom klustring och viktning lösa problemet med versioner och varia-
tioner mellan flera startdokument, och  

 genom kritisk dokumentanalys lösa problemet med korruption inom 
enskilda startdokument. 

Textkritiken förknippas antagligen av många med bibelstudier och klassisk 
filologi, där eventuella original inte finns bevarade, där texter har traderats av 
åtskilliga generationer av människor över en mängd olika dokument och 
medieformer, och där den textuella variationen därför ofta är avsevärd och 
omfattar ett stort historiskt tidsspann – i t.ex. Iliadens fall uppåt tre tusen år. 
Den tillämpas däremot även på nyspråkliga verk, också med bevarade 
manuskript, där variation inte bara förekommer mellan olika utgivna versioner 
av ett verk, utan kan existera redan inom dess befintliga manuskript,370 liksom 
för medeltida verk med ytterligare skilda villkor vad gäller exempelvis textläge 
och författarroll.371 Generellt kan sägas att den vetenskapliga utgivningens 
principer, ursprungligen utvecklade för arbete med antika verk och Bibeln, till 
en början kom att övertas för utgivning av också andra litteraturer. När 
principerna omsider upplevdes som mindre tillämpliga på dessa senares 
textuella och materiella särdrag liksom inom nya strömningar och ideal inom 
språk- och litteraturvetenskap, växte nya praktiker och teoretiska ideal fram 
inom den vetenskapliga utgivningen. Där exempelvis utgivare av äldre texter 
har tenderat att orientera sig mot de allra äldsta textlagren, i syfte att komma 

                                           
370 ”Variation,” skriver McGann (1991: 185), ”[…] is the invariant rule of the textual 
condition.” Han tycks här nästan parafrasera bibliografen Greg: 

[T]he process of transcription is characterized by variation [...] such variation 
may be assumed to be universal, every transcription introducing some variants 
[...] in all but the shortest texts.” (Greg 1927: 8) 

371 För medeltida dokumentproduktion, skriver Eggert, var variation 
the normal rather than aberrant form of textual existence… Manuscripts were 
sites of textual transaction and of social performance: they were not merely 
transmitters of an abstracted verbal text. (2005: 429) 



 

 Vetenskaplig utgivning | 132

så nära som möjligt en förlorad urtext, vänder sig utgivare av nyare texter inte 
sällan mot den sista versionen från författarens hand.372 

Det textkritiska arbetet resulterar vanligen i en vetenskaplig utgivning av den 
ederade texten inklusive editoriella paratexter med redogörelse för det 
företagna arbetet, dess principer och material samt vanligen också en mer eller 
mindre detaljerad deklaration av förekommande versioner och varianter. Till 
den textkritiska verksamheten kan också räknas näraliggande uppgifter som 
attribution och datering (se dock diskussionen om lägre respektive högre kritik 
i sektion 3.3.3).373 

Formell textkritisk verksamhet tillämpas i allmänhet på texter av verk som kan 
anses litterärt, estetiskt eller historiskt signifikanta, och dess tillämpning på 
särskilda typer av dokument kan emellanåt reserveras som ett eget veten-
skapligt fält. Så brukar exempelvis det text- och källkritiska studiet av 
historiska, icke-litterära dokument såsom kontrakt benämnas diplomatik, 
medan samma metod tillämpad på inskrifter kallas epigrafik. 

Den vetenskapliga utgivningens moment och komplexitet är naturligtvis 
kopplade till hur relationen ser ut mellan start- och måldokument i det aktuella 
materialet. Den relation många kanske förknippar med den vetenskapliga 
utgivningen är den där vi har flera startdokument, vars texter skiljer sig åt, och 
ett måldokument, en bestämd slutlig text i form av en vetenskaplig utgåva. 
Komplexet av startdokument kan dock också tänkas resultera i flera text-
former i en eller flera vetenskapliga utgåvor. Utgångspunkten kan också ut-
göras av ett enda startdokument som resulterar i en eller flera textformer i ett 
eller flera måldokument. Som i all annan transponering är det hur som helst 
centralt att notera hur måldokumentet härrör ur startdokument. Vetenskaplig 
utgivning innebär inte bara att återskapa en (eventuellt förlorad) text, utan 
också skapa en ny text, som möjligen aldrig tidigare existerat i sin semantiska 
form. Som Svedjedal noterat innebär en klassisk textkritisk utgåva att, med 

                                           
372 Haugen 1999. 
373 Bestämning av upphov och placering i tid. 
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DuRietz’ terminologi, ”framställa en realtext som reproducerar en idealtext av 
ett verk.”374 

Vi är här redan inne på frågan hur vetenskaplig utgivning väljer att fylla en 
bibliografisk funktion. Den åstadkommer detta genom  

 klustring, dvs. att fånga ett komplex av startdokument, skapa hierarkiska 
och heterarkiska relationer mellan dessa och eventuellt också premiera 
ett eller flera dokument som bäst representerar det aktuella verkets 
textkomplex,  

 transponering, dvs. ”to bring an absent book before a reader’s eyes”, alltså 
att reproducera tillräckligt mycket ur ett startdokument för att skapa en 
nöjaktig representation av det i form av ett måldokument, 

 eller en kombination av dessa två. 

Frågan hur den vetenskapliga utgivningen löser denna bibliografiska funktion 
har flera svar. Det skiftande materialläget i olika litteraturer, verk och medier 
kräver skiftande strategier och utgivningsideal. Med tiden har det också vuxit 
fram olika bestämda teoretiska utsagor och positioner när det gäller utgiv-
ningsideal. Dagens textkritiska verksamhet och vetenskapliga utgivning är 
därför mångfaldig. En bakgrund till den vetenskapliga utgivningens strategier, 
teorier och ideal tecknas lämpligen i form av en historisk framställning.375 

3.3 Från dokument till verk 

3.3.1 Rötter 

Även om textuell variation är en historisk följeslagare till all mänsklig 
kommunikation, får variationen en materialisering i skriftliga kulturer: det blir 

                                           
374 Svedjedal 1997: 340. För termen realtext, se 2.1.2.3. 
375 Framställningen nedan är med nödvändighet både summarisk och perspektiviskt 
begränsad till undersökningens frågeställning. En fyllig och perspektivrik introduktion till 
och översikt av vetenskaplig utgivning för olika litteraturer och deras respektive textlägen 
finns i Greetham 1995. En pendang inom delområdet digital vetenskaplig utgivning är 
Unsworth, O’Brien O’Keeffe & Burnard u.u. 
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med nedtecknade texter mer tydligt hur ett och samma verk kan se olika ut – 
vilken är ett verks egentliga text? Bibliotekarier i Alexandria och Pergamon 
under århundradena närmast f. Kr. hade till uppdrag att samla in dokument 
och / eller transkribera texten ur dessa, och stod strax inför uppgiften att 
hantera sekelgammal variation mellan texterna.376 Här uppstod ett intresse för 
textuella problem, och därför också en textkritisk verksamhet. Den alexand-
rinska textkritiken arbetade bland annat med diakritisk notation, inter-
punktioner, kommentering, markeringar av eventuella korruptioner samt 
transkriptioner mellan olika alfabet.377 De två institutionerna brukar också 
tillskrivas varsitt sätt att förhålla sig till variationsproblemet.378 Den alexand-
rinska lösningen var att korrigera texterna. En ideal textversion av exempelvis 
de homeriska verken postulerades,379 och de skiljaktiga naturaltexterna som 
inkom till biblioteket betraktades som mer eller mindre korrupta versioner av 
denna idealversion, och kunde därför i princip korrigeras.380 För det 
pergamonska förhållningssättet var det både kätterskt och opraktiskt att 
korrigera dokumentens texter. Dessa skulle snarare hanteras som diskreta och 
kompletta texter i sin egen rätt. Greetham argumenterar övertygande för att 
dessa två grundläggande förhållningssätt får mycket distinkta uttryck under 
1900-talet i form av deklarerad utgivningsteori.381 Distinktionen mellan 
alexandrinsk och pergamonsk är värdefull för oss. Den iakttar skillnaden 
mellan utgivningsideal där å ena sidan ett abstrakt verk och dess idealtext och 
å andra sidan ett diskret dokument och dess naturaltext står i fokus. På sätt 
och vis är distinktionen analog med den mellan restaurering och konservering: 
det alexandrinska förhållningssättet söker restaurera en mer ursprunglig 
idealtext, medan det pergamonska idealet strävar efter att konservera ett 
startdokuments naturaltext genom att så troget och utförligt som möjligt 

                                           
376 Framför allt tydliggjordes detta genom de många versionerna av Homeros’ verk (Casson 
2002: 36, 43). 
377 Reynolds & Wilson 1991: 7–11. 
378 Greetham 1992: 105. 
379 DuRietz diskuterar också (1999: 42) termen ”postulattext” som alternativ till idealtext. 
380 Inte sällan förlades emellertid rättelserna till separata kommentarer i en särskild volym, 
en praktik som något undergräver Greethams distinktion. 
381 Greetham 1999: 50f. 
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transponera detaljer från det. Idealen markerar två poler i det spänningsfält 
där den vetenskapliga utgivningen historiskt har rört sig, och där utgivaren har 
att: 

• antingen troget försöka reproducera en konkret artefakt, eller 

• sträva efter att, med ett eller flera startdokument jämte sin kännedom 
om verk och upphovsman som grund, själv konstruera en text som kan 
antas ligga så nära den förmodade intentionstexten som möjligt.382 

Metoderna gör på varsitt sätt mimetiska antaganden: pergamonsk på materiell 
nivå (det är möjligt att perfekt och objektivt transponera ett fysiskt föremål 
såsom ett dokument), alexandrinsk på en mer metafysisk nivå (det är möjligt 
att perfekt och objektivt transponera en intention).  

Vetenskaplig utgivning har alltså tveklöst sina rötter i en bibliografisk 
biblioteksverksamhet, och kan sägas ha blivit till när bibliotekarier gjorde 
avsteg från kunskapsorganisationens vanliga produktion av metadata och 
medvetet började transponera och göra intrång i fulltexten i samlingens 
införskaffade artefakter. 

Textkritiken som metod nådde således en första blomstring under hellenistisk 
tid. En andra kom under senantiken: Origenes’ Hexapla kan exempelvis ha 
varit den första kritiska parallellutgåvan, medan Cassiodorus’ kloster Vivarium 
fungerade som en hel liten textkritisk studio.383 Redan tidigare under antiken 
finns förstås ett system av professionella avskrivargrupper. Johnson berättar 
exempelvis om den sociala skrivarpraktiken bakom antika papyrer, och 
argumenterar för att ”scribal shops” på beställning kopierade texter från 
förlagor som antingen ägdes av affären själv eller, oftare, tillhandahölls av 
kunden eller ett bibliotek.384 

                                           
382 Editors, like everyone else interested in the past, must decide whether we know the past 
better through artifacts or through our trained imaginations. (Tanselle 1995: 16) 
383 O’Donnell 1979: kap. 6, Casson 2002: 143ff. 
384 Johnson 2004. 
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Intressant nog tycks utvecklingar inom textkritik stimuleras av betydande 
genombrott för nya textbärande medier och tekniker, dvs. de jämvikts-
punkteringar Kilgour identifierade och som vi redogjorde för i sektion 2.5.3.1. 
Vi har ingen bevarad evidens på europeisk textkritisk verksamhet i egentlig 
mening före hellenismen, även om vi förstås inte därmed kan utesluta att 
sådan har existerat, men vi kan åtminstone konstatera att den senantika 
textkritiska utvecklingen sammanfaller med genombrottet för kodexboken, 
som under århundradena e.Kr. gradvis tog över bokrullens roll på de text-
bärande mediernas marknad.385 Som en skenbar paradox verkar genombrott 
för nya medier och texttekniker samtidigt få som effekt avsevärda förluster av 
såväl hela dokument som delar av dem. Förlusten av dokument är förstås 
särskilt känslig i en värld där de allra flesta textbärare är monoforma. Rouse 
noterar hur de stora övergångarna mellan fysiska textformer och medier är de 
historiska perioder som allra mest kännetecknas av textuella förluster, och 
detta åtminstone delvis därför att ersättningsmodellen aktiveras: 

Ironically, it has proved to be the moments of major change in physical form – 
which one might expect to have increased the texts’ chances of survival – that have 
seen the greatest volume of physical loss: the changes from roll to codex, from 
tribal scripts to Caroline minuscule, and from script to print; for once a body of 
literature is consigned to a new physical form, what remains in the old form, now 
redundant, is discarded.386  

Det paradoxala skulle alltså kunna sägas vara att genombrottstider 
kännetecknas av både omsorg om och förlust av texter. Samtidigt som stora 
mängder verk förpassats till glömska genom att inte transponeras, har tekniker 
blomstrat för att transponera, och dessutom göra det på ett kvalitetssäkrat 
sätt. Paradoxen löses emellertid upp så snart vi ser de två tendenserna som 
ömsesidigt beroende snarare än motsatta. Kanske är en ängslan över textuella 
massförluster en god drivkraft att utveckla motåtgärder. 

                                           
385 Övergången från rulle till kodex kan till sin kritiska tidpunkt ungefärligen dateras till år 
300, då kodexen nådde jämnhöjd med rullen, varefter rullen snabbt minskade i popularitet. 
Under 400-talet svarade rullen för ca 10 % av antalet bärare. (Roberts & Skeat 1983: 37) 
386 Rouse 1992: 43. 
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Med få undantag – såsom den textkritiska medvetenheten hos Alcuin och 
hans medarbetare vid Karl den Stores hov 387 – gör textkritiken sedan inga 
större framsteg under den europeiska medeltiden, men tre omständigheter är 
viktiga att notera för den vetenskapliga utgivningens framtida utveckling.  

För det första: till följd av urbanisering, spridning av läskunnighet, ett ökat 
antal lekmän som läsare samt en stärkt ekonomi, kunde 1200-och 1300-talens 
skolor uppvisa åtminstone ett gryende intresse för de både profana och 
kyrkliga texter som träget traderats i de medeltida klostrens skrivarverksamhet. 
Behov uppstod av bl.a. specialsamlingar av texter och fragment,388 kompilat 
och s.k. florilegia, och de nya universiteten efterfrågade mer standardiserat 
formerade verk än tidigare.  

För det andra blir 1100- och 1200-talen vittne till boktekniska innovationer, 
som framför allt har med textuell navigering och strukturering i böcker att 
göra, och som blir till stor nytta för senare seklers vetenskapliga utgåvor, t.ex. 
rudimentär ämnesindexering, nyckelord i alfabetisk ordning samt en hierarki-
sering mellan huvudtext och dess kommentarer.389 Boksidans själva layout blir 
ett verktyg för en mer omedelbar intellektuell organisering av texten på ett sätt 
som Illich kallat för formerandet av den ”bokliga” texten.390 Formerandet 
innebär dels en materialiserad distinktion mellan olika röster i texten – mellan 
författarens till huvudtexten och kommentatorns till densamma – dels en 
konkret vilja att markera skillnad mellan vad vi med avhandlingens termi-
nologi skulle kalla det ederade verkets idealtext och respektive utgåvas 
naturaltext: 

Inexorably ‘the’ text of a book comes to be distinguished from the version in this or 
that other manuscript. This distinction became important long before the technology 
of printing would make it possible to establish and fix this text in a critical edition.391 

                                           
387 Reynolds & Wilson 1991: 104, Olrik Frederiksen 2003: 16f. 
388 Till exempel kyrkofädernas samlade bibelkommentarer, ordnade efter Bibeltextens rad-
nummer. (Illich 1993: 96) 
389 Rouse & Rouse 1991. 
390 “the bookish text” (Illich 1993: 94 och 97). 
391 Ibid.: 107. 
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Å andra sidan, och för det tredje, luckras senantikens och medeltidens slaviskt 
avskrivande och historiska ideal upp. Under inverkan från tidighumanism och 
retorik börjar senmedeltiden och ungrenässansen transponera texter så att 
måldokumentet stod friare i förhållande till startdokumentets text. Dessa 
textuella ”förbättringar” företogs dock vanligen i syfte att åstadkomma en text 
som främst svarade mot den tidens vältalighet och elegans som ideal, medan 
historisk trogenhet mot startdokumentet avtog i betydelse, och där något som 
liknar en systematisk textkritiks mer moderna vetenskapliga ideal ännu är 
frånvarande. 

3.3.2 Textkritisk renässans 

Vår moderna västerländska utgivningspraktik och textkritik har sina mer 
omedelbara rötter i renässansens återupptäckande av antikens klassiska verk. 
Det antika arvet placerades nu i ett mer adekvat historiskt perspektiv än 
tidigare, och texterna blev föremål för ett mer systematiskt kritiskt studium.392 
Renässanshumanister företog i kyrko- och klosterbibliotek jakter på de 
glömda verken. Under detta systematiska samlande och analyserande av 
medeltida avskrifter av antik profan och kyrklig litteratur uppmärksammades 
också hur olika texter av samma verk skilde sig åt. Den antika litteraturens 
originaltexter hade inte bevarats till renässanshumanisternas tid, utan verken 
hade traderats via medeltida avskrifter av avskrifter. Dessa skiljde sig åt sins-
emellan, och visade sig vara mer eller mindre harmonierande. Trots de bästa 
intentioner hade skrivare ofta kunnat bidra till distortionen genom bl.a. slarv, 
censur, hyperkorrektioner 393 samt inte minst den ”friare” transponering som 
började tillåtas under senmedeltiden. Till detta hade yttre omständigheter 
ytterligare förvanskat avskrifterna.394 Vad renässansens textkritiker därmed såg 

                                           
392 Vi nämnde tidigare hur t.ex. Lorenzo Valla genom kritiska vokabuläranalyser avsevärt 
kunde omdatera verk och dokument. 
393 Felaktiga rättelser av skrivaren. 
394 Till exempel förolyckanden, stölder eller förstörelse genom brand. 
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sig förfoga över, var en uppsättning var och en för sig inkorrekta avskrifter av 
en förmodad originaltext.395 

Humanisterna kunde tillgängliggöra och sprida sina resultat internationellt via 
sina nätverk, i form av korrespondens samt kyrkomöten och andra träffar. 
Det kraftfullaste spridningsverktyget var emellertid den västerländska 
”svartkonsten” att trycka böcker med flyttbara typer och den tilltagande 
möjligheten att sprida vetenskapligt granskade och kommenterade texter i 
homogena upplagor av hyfsat 396 identiska exemplar med en växande uppsätt-
ning bibliografiska verktyg,397 t.ex. refereringsmöjligheter, pagineringar, rubrik-
er och index. Som Illich påpekar,398 var sådana bibliografiska verktyg inte ex-
klusiva för den tryckta boken, utan utvecklades redan inom 1000- och 1100-
talsbokens pärmar. Också här är det hur som helst noterbart att den text-
vetenskapliga boomen sammanfaller med en introduktion av en ny teknik för 
textbärande medier, Kilgours fjärde jämviktspunktering. 

De tidiga aldinska klassikerutgåvorna ligger på en för sin tid hög vetenskaplig 
nivå, och vi kan där ana embryot till den vetenskapliga utgåvan som genre. 
Samtidigt skall vi inte anakronistiskt tillskriva renässansen en senare utvecklad 
textkritisk konsekvent systematik. Boktryckarna var exempelvis till en början 
inte särskilt intresserade av att lyfta in en textkritisk apparat i sina handels-
varor. Det skall också noteras att eftersom renässanshumanisternas huvud-
sakliga syfte i allt detta var att sprida återupptäckandet av det antika arvet, att 
ge verken en pånyttfödelse, kan målet knappast sägas ha varit att i första hand 

                                           
395 En god presentation av medeltidens transmission av antik litteratur ges i Kenney 1974 
respektive i Reynolds & Wilson 1991. För en kortare introduktion, se Rouse 1992. 
396 Inte sällan tillskrivs redan den tidiga boktryckarepokens produkter egenskaper som uni-
formitet, standardisering och textuellt identiska exemplar, som om den tryckta boken 
spottades fix, färdig och modern rakt ut ur 1400- och 1500-talets boktryckerier. Men på så 
sätt tillskriver vi anakronistiskt den tidiga tryckta boken egenskaper den börjar få först som 
modern och industriellt producerad. Egenskaperna är med andra ord något tryckkulturen 
inte börjar uppnå förrän under 1700- och 1800-tal. ”Variant copies were the norm”, skriver 
McKitterick (2003: 123; min kursiv.), om den tryckta boken under dess första århundraden, 
och därför är ”the early printed book … definable as much by its variations as by its 
similarities” (Ibid.: 109). 
397 Se även Ridderstad 1999: 5. 
398 Illich 1993. 
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publicera ett verktyg för vetenskapligt arbete, utan att helt enkelt överantvarda 
verken till allmän läsning i bästa tänkbara textuella skick. Produkten av deras 
arbete kallades därför kort och gott den ”främsta utgåvan” (editio princeps) av 
ett visst verk. 

Erasmus av Rotterdam och andra textutgivare kunde därtill knappast sägas 
skapa utgåvor som baserades på ett rigoröst och systematiskt studium av ens 
samtliga då kända versioner. Deras utgåvor begagnade som underlag snarare 
några få versioner, och tillfälligheter kunde avgöra vilka versioner som kom 
ifråga. Även efter renässansen låter ett mer modernt kritiskt jämförelse-
studium mellan versioner vänta på sig. Den huvudsakliga utgivningsstrategin 
efter renässansen fram till det genealogiska genombrottet (se nedan) var att 
helt enkelt trycka upp förstautgåvan, inte sällan från renässanstid. Där denna 
innehöll passager vars validitet uppenbart kunde ifrågasättas, emenderades 
dessa via antingen konjektur eller inskott från alternativa versioner.399  

Under de efterföljande århundradena förfinas sakta det textkritiska arbetet, 
inte minst i form av metodiskt standardiseringsarbete och emendation. Under 
det 16: e och 17: e århundradet formar textutgivande filologer textkollatio-
nen.400 I Sverige förekommer redan i 1607 års utgåva av Östgötalagen en 
variantapparat med angivande av hur 1300-talshandskrifter avviker från 
utgåvans etablerade text.401 Det är också från denna tid de äldsta ännu åberopade 
vetenskapliga utgåvorna härrör. 

Den vetenskapliga utgåvan utvecklas efter boktryckets ankomst parallellt med 
den sofistikation som präglar den mest avancerade textorganisationen inom 

                                           
399 En konjektur är ett förslag till rättelse, där det bevarade textmaterialet inte ger något 
omedelbart empiriskt bidrag till hur den korrekta passagen bör se ut. En konjektur är med 
andra ord en kvalificerad gissning. 
400 Med textkollation menas att genom ett noggrant jämförelsearbete kunna dra vissa 
metodiska slutsatser om hur versioner av och varianter i texter förhåller sig till varandra. 
Textuell distortion i ett måldokument [A] följer exempelvis ofta med i ett eller flera eller 
t.o.m. samtliga måldokument som är derivat till [A]. Dessa derivat kan således benämnas 
[A1…An]. Man kan vidare skilja mellan intern och extern kollation, där den förra reserveras 
för jämförelser mellan texten i exemplar inom en och samma edition. 
401 Olrik Frederiksen 2003: 26f. 
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boktekniken. Genren förefaller över huvud taget under seklerna efter bok-
tryckets ankomst ivrig att ta till sig nya innovationer och verktyg. Det är som 
om den hela tiden försöker spränga sin egen materialitet. Vetenskaplig 
utgivning har sålunda gjort bruk av en förhållandevis stor del av tryckkul-
turens senaste och mer komplexa verktyg, och har därför inte sällan gått i 
bräschen för utveckling och experimentation med kodexbokens teknik för 
texthantering. Detta kan förklaras med att den vetenskapliga utgåvan till sin 
natur rymmer spänningar mellan form och innehåll till följd av sin strävan att 
överantvarda texter mellan bärare, medietyper och publiker, att försöka 
gestalta fenomen och dimensioner på nivåer ovanför och utanför det begrän-
sande omfång som måldokumentet såsom en bestämd materiell dokumenttyp 
med nödvändighet erbjuder. Vetenskapliga utgivare, inte minst av klassiska 
verk, har med andra ord historiskt haft anledning att konfronteras med de 
problem det medför att på det sättet i en enskild artefakt söka överskrida 
skillnader mellan medier och bärare, tid och rum.402 

Innan vi går in på det genealogiska genombrottet inom textkritiken, behöver 
vi nämna en annan alldeles central faktor i den vetenskapliga utgivningens 
framväxt: arbetet med att formera och utge kyrkliga texter i allmänhet och 
Gamla (GT) och Nya Testamentet (NT) i synnerhet. Ur detta arbete springer 
områden som exegetik och hermeneutik, och i det får också textkritiken en 
prövosten. GT och framför allt NT utgör komplexa versionsmassiv av 
handskrifter och avskrifter i olika generationer och stadier, med svårutredda 
interna relationer. Robinson & Wachtel kallar träffande NT för textveten-
skapens Mount Everest.403 Traditionen rymmer mer än fem tusen handskrifter 
jämte också andra vittnen, fördelade över många olika språk, också obskyra 
sådana.404 Det är heller ingen sluten manuskriptsamling: upptäckten av de s.k. 

                                           
402 En känsla för mediers dödlighet som bl.a. Nunberg kommenterar: 

I suppose it isn’t surprising that classicists like O’Donnell (and Jay Bolter, as 
well) should be more readily disposed than most humanists to find the book 
ultimately dispensable, since the cultural tradition that most concerns them has 
already survived several fundamental shifts in its material support” (1996: 15).  

403 Robinson & Wachtel 2002. 
404 Jonsson 1991: 36. 
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Dödahavsrullarna 1947 satte den bibliska texttraditionen i gungning, och 
nödvändiggjorde nya vetenskapliga textutgåvor på grundval av det förändrade 
textläget. Och tvärtemot vad man skulle kunna tro minskar inte variationen ju 
längre tillbaka man går i manuskripttraditionen: den ökar faktiskt. Evidensen 
på 100-talet uppvisar därför större variation sinsemellan än är fallet med 
senare skrivare och vittnen.405 Bibeln är med andra ord transponerad till vår 
tid med en text som är långt ifrån uniform. Detta är förstås ingen 
okontroversiell ståndpunkt ur religionspolitisk synvinkel, där i synnerhet äldre 
forskning ogärna antog att Guds ord skulle vara av heterogen natur. 
Uppgiften tycktes därför vara att textkritiskt vaska fram Guds egentliga text. 
Kontrasterande mot detta står aktuell forskning som i de stora komplexa 
religiösa urkunderna i stället söker blottlägga lager som härrör ur skilda 
skriftliga och muntliga traditioner.406 

Arbetet med Bibelns texter har rakt genom den vetenskapliga utgivningens 
historia krävt omfattande textkritiska projekt, och den nya digitala veten-
skapliga utgåvan av NT, den 28:e s.k. Nestle-Aland-utgåvan,407 är vår tids 
motsvarighet till exempelvis Erasmus av Rotterdams grekiska och latinska 
utgåvor eller den flerspråkliga Bibeln från 1510-talet.408  

3.3.3 Träd 

Under 1700- och 1800-talet ser vi två för vetenskaplig utgivning viktiga 
idéhistoriska strömningar: utvecklingstanken i upplysningen samt romantiken. 
Den förra ledde via ett industriellt mekaniseringsparadigm till en strävan efter 
uniformitet och standardisering liksom till den industritryckta bokens 

                                           
405 Ett standardverk om den nytestamentliga utgivningens problematik och metodologi är 
Metzger 1992. 
406 T.ex. Mostert 2001. 
407 Den mest spridda textversionen av NT. 
408 Robinson & Wachtel (2002) argumenterar för att den tidiga trycktekniken framdrevs av 
kyrkans behov av uniforma texter, och ser just den tidiga flerspråkliga (”polyglotta”) Bibeln 
som boktryckarkonstens första rejäla höjdpunkt. Erasmus’ utgåvor, den flerspråkliga Bibeln 
och annan tidig testamentlig utgivningsverksamhet behandlas i Bentley 1983 och Saenger & 
Van Kampen 1999. 
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(skenbara) fixering av text. I den gryende industrialismen med sin mekani-
sering och storskaliga manufaktur frodades en önskan att kontrollera både 
vetenskap och språk. Den yttrade sig i taxonomier, generalbibliografier och 
klassifikationssystem, i en nationell standardisering av det skrivna språket samt 
i en kraftigt växande marknad för ordböcker och grammatikor.409 I ett sådant 
klimat blev det baisse för bibliografisk variation och flerformighet och hausse 
för den standardisering och uniformitet som bl.a. den ångdrivna maskin-
pressen, maskintillverkat papper, litografi samt stereotypi möjliggjorde.410 Den 
romantiska strömningen å sin sida gick dels hand i hand med en författar-
orienterad originalestetik, dels sammanföll den i tid med exempelvis den 
moderna tyska nationalstatens formering (de stora tyska nationalutgivnings-
projekten sjösätts sålunda just mot slutet av 1800-talet). 

Dessa strömningar är ingredienser i revitaliseringen av textkritisk vetenskap 
och formerandet av den moderna utgivningsteori som får sitt genombrott i 
mitten av 1800-talet i framför allt Tyskland. Än en gång har vi alltså att göra 
med textvetenskapliga och bokhistoriska språng – nu Kilgours femte jäm-
viktspunktering – som i tid sammanfaller med varandra. 

Av central betydelse är denna gång även den tilltagande nationella och 
internationella referensbibliograferingen, som så småningom kommer att 
benämnas bibliografisk kontroll. Med denna systematiska inventering får 
utgivare till slut den överblick över existerande handskrifter, utgåvor och 
versioner av verk som dittills saknats och som därför försvårat eller helt 
omöjliggjort klustring och emendering baserade på en komplett texttradition 
av ett verk. De tekniker för fotografering, fotokopiering och dokument-
distribution som får sina grunder under 1800-talet stärker ytterligare 
utgivarens texttillgång, som dessutom inte längre är absolut beroende av att 
utgivaren är på plats i det fysiska institutionsrum där originaldokumenten 
förvaras.  

                                           
409 Burke 2000. 
410 McKitterick 2003: 219ff. 
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Vi nämnde tidigare hur textkritik och vetenskaplig utgivning fram till 1900-
talet är knutna till arbetet med antika och testamentliga texter. Dessa 
litteraturers karakteristiska textläge, med förlorade original och med derivat på 
flera generationers avstånd från sådana original, resulterar naturligen i den 
utgivningstradition som får sitt första mer vetenskapliga uttryck i den s.k. 
lachmannska metoden för det textkritiska arbetet. Denna metod brukar 
beskrivas i tre steg: recension, examination och emendation.  

Recensionen sammanställer systematiskt de texter som anses manifestera det 
verk som skall ges ut, utsätter dem för dokumentanalys, sorterar ut 
auktoritativa från icke-auktoritativa texter, beaktar eventuella externa 
texthistoriska källor av relevans samt kollationerar texten. Textkollationen 
resulterar vanligen i en inbördes historisk relationering mellan olika versioner. 
Med recensionen konstruerar utgivaren ett slags inventeringsverktyg för att 
välja den textversion som denne anser ligga närmast upphovsmannens för-
modade, ursprungliga text. Denna version får därför utgöra själva utgångs-
materialet för textetableringen, och har därför senare kommit att kallas för 
”bastext” (mer om denna längre fram). I examinationen fingranskas sedan 
bastexten och dess autenticitet, särskilt de passager där den på grundval av 
bl.a. textlydelser i det övriga materialet kan antas avvika från det förmodade 
originalet. De förmodat felaktiga passagerna ändras sedan genom emendation, 
dvs. att textkritikern ”förbättrar” texten där den anses korrupt och återför den 
till ett textstadium som på sannolika grunder antas vara mer autentiska, i 
meningen närmare en författarintention. Metoden inbegriper en hermeneutisk 
cirkel: etablerandet av texten förutsätter en innehållslig analys och tolkning av 
textens lingvistiska, stilistiska, litterära natur, men fastställandet av denna natur 
förutsätter att texten etablerats. Den cirkeln snurrar runt den vetenskapliga 
utgivningen än idag. 

I textkollationens jakt på ursprungstexten, den bästa texten, hade textkritiken 
nått insikten att en handskriftstradition inte med nödvändighet var demo-
kratisk: en läsart som var i majoritet bland traditionens handskrifter behövde 
inte innebära att den var mer korrekt än en avvikande läsart i minoritet. 
Majoriteten kunde exempelvis ha en och samma korrupta version som 
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förfader, medan en avvikande läsart låg historiskt närmare ett original eller en 
arketyp.411 1830-talet hade därför sett de första exemplen på mer systematisk 
textkollation inom recensionen, som också tillgrep ett nytt texttekniskt 
verktyg: det s.k. stemmat. Ett stemma är en grafisk framställning över ett verks 
successiva representationer i olika versioner och dokument och hur dessa 
inbördes kan relateras till varandra efter proveniens, tid, rum och textuell 
lydelse (se figur 1).412 

Ett stemma är med andra ord en konkret visuell gestaltning av bibliografiska 
relationer mellan ett verks versioner, såsom dessa manifesteras i separata 
dokument. Intellektuellt finns det ett släktskap mellan stemmat och de 
grafiska framställningar för relationer mellan dokument man kan hitta 
exempel på inom bibliografisk teori och modellering, med antingen trädet eller 
nätet som mönster.413  

                                           
411 Arketypen är den äldsta textform som med textkritisk metod låter sig byggas upp på 
grundval av de faktiskt traderade handskrifterna. Arketypen kan vara flera sekler yngre än 
ett förmodat original, och skall därför inte förväxlas med detta (Haugen 1999: 152). 
Medeltida handskrifter av ett antikt verk kan sålunda ha en gemensam arketyp från 
exempelvis 500-talet. Antika papyrer funna i modern tid kan mycket väl antedatera hela den 
manuskripttraditionen, och är i det läget att betrakta som prearketypiska. Sådana prearke-
typiska fynd kan för övrigt stödja eller kullkasta dittillsvarande utgivares postarketypiska 
emendationer och konjekturer, och kan på så sätt också användas som metodologiskt kon-
trollverktyg. 
412 Stemmametoden benämns här stemmatik, medan läran och teorin om stemmatik 
benämns stemmatologi. Dessa är alltjämt centrala verktyg för textkritiskt arbete, och deras 
förhållande till modern informationsteknik behandlas utförligt i van Reenen & van Mulken 
1996. 
413 Exempel på sådana kan ses i Smiraglia 2001a: 107 och 113 samt LeBoeuf 2005: 120ff. 
Parentetiskt kan vi också notera trädmetaforens dominans bland modeller och teorier för 
elektronisk uppmärkning av text. 
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Figur 1: Stemma 414 

Stemmat hjälpte den textkritiske utgivaren (och läsaren) att sortera och gallra 
bland versioner.415 Dess syfte var att nå fram till den handskriftsversion som 
representerar det äldsta lagret och därmed kan antas ligga närmast arketypen. 
Stemmat är ett handfast uttryck för det utgivningsteoretiska förhållningssätt 
som nu slår igenom och blir dominerande inom vetenskaplig utgivning under 
lång tid: synen på ett verks texthistoria som ett hierarkiskt släktträd och på 
textkritiskt grundad utgivning som ett slags genealogi.416 Genealogin och 
utvecklingstanken blir som bekant förståelseramen på modet under det sena 
1800-talet, inte minst understödda av darwinismens genombrott, och vi ser 
alltså här dess avtryck också inom textvetenskapen.  Den vetenskapliga utgiv-
ningens genealogiska perspektiv formuleras i mitten av 1800-talet i Tyskland 
fr.a. av den klassiske filologen Karl Lachmann och hans efterföljare.417 

                                           
414 Figuren hämtad ur Andersen et al. 2002: ”Oprindelige udgivelsesprincipper (1938)”, 
<http://www.diplomatarium.dk/forord_1938.html>. 
415 Vanligen exkluderades emellertid uppenbart insignifikanta avskrifter redan före kollatio-
neringen. 
416 Stemman börjar dyka upp redan på 1830-talet i utgåvor av klassisk litteratur, och redan 
1827 har svenskarna Collin & Schlyter anmärkningsvärt tidigt ett stemma i sin utgåva av 
Västgötalagen (Olrik Frederiksen 2003). 
417 Lachmanns första moderna vetenskapliga utgåva i betydelsen historisk-kritisk är hans 
Lessingutgåva (1838–1840). Som hans magnum opus generellt sett brukar hans Lucretius-
utgåva (1850) betecknas. Lachmann var inte först på banan med ett genealogiskt och 
systematiskt angreppssätt, utan byggde vidare på arv från bl.a. nytestamentlig utgivning 
under 1700-talet (Timpanaro 1971). Hans centrala position motiveras emellertid av bredden 
i det material på vilket han tillämpade sin metod samt framför allt det stora inflytande på 
senare textkritik han och hans elever kommit att få. 
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Textkritiken utvecklas nu till en mer systematisk vetenskaplig metod,418 och 
grunden läggs till en reflekterande utgivningsteori.419 Före Lachmann hade 
alltså utgivare på ganska lösa grunder valt en enstaka naturaltext (vanligen en 
handskrifts) som grund för sin utgåva. Med stemmat fick man nu hjälp att 
utföra valet på mer systematisk grund. Även utgivare av nyspråkliga verk 
följde det lachmannska utgivningsidealet.  

Till grund för den lachmannska traditionen ligger en idealistisk föreställning 
om exakta och uniforma ursprungstexter som Guds ord eller som sprungna ur 
författargeniet som upphov,420 och också en positivistiskt präglad uppfattning 
att sådana texter är essentiellt re(pro)ducerbara ur bevarade dokument. Under 
den historiska traderingen har budskapet förvanskats av distortion. Den 
vetenskapliga utgivningens uppgift blir därför i det här sammanhanget till ett 
slags textuell eugenik: att tvätta alla korrupta versioner från den postauktoriella 
smuts som uppstått och putsa fram det rena originalet. Distortionen i sig är 
inte i det här historiska skedet av vetenskaplig utgivning särskilt intressant. 
Den ursprungliga auktoriella intentionen är ledstjärnan, liksom den abstrakta 
idealtextens primat över det grafiska och fysiska dokumentet. Textkritik och 
vetenskaplig utgivning avsågs med andra ord blottlägga äldre tiders 
”definitiva” texter, 

[to] apply the standards of printed accuracy to the manuscript tradition of ancient 
and medieval authors. Textual criticism set out to establish a little canon for each 
author: a definitive list of works and a definitive edition of each work in which all 
scribal deviations were relegated to the footnotes.421 

Fokuset på författarintentionen och den abstrakta texten är sedan konsekvent 
under 1900-talets vetenskapliga utgivning, och är alltjämt den dominerande 
principen för utgivningens praktik och teori.  

                                           
418 Med den lachmannska genealogin fick den vetenskapliga utgivningen ”a more objective 
basis for preferring one text over another.” (Tanselle 1979: 249) 
419 Beskrivet och vidareutvecklat av Maas 1958/1927. 
420 Eftersom föreställningen om en uniform, ”boklig” text med en fixerad notation är något 
som gradvis växer fram först några sekler in på boktryckarepoken (jfr Illich 1993 och 
McKitterick 2003), har vi i den tidiga genealogin möjligen att göra med en anakronistisk 
modell av äldre tiders textproduktion. 
421 Bolter 1991: 152. 
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Under det genealogiska genombrottet utvecklas och anammas också fler 
tekniker än stemmatik för förfinad texthantering: via exempelvis lingvistik, 
analytisk bibliografi och lexikografi utökas den vetenskapliga utgivningens 
verktygsarsenal. Detta hantverk kom att under beteckningen ”lägre kritik” 
alltmer betraktas som en hjälpvetenskap åt den ”högre kritik”, dvs. litteratur-
vetenskapens kritik, som sysselsatte sig med frågor om autenticitet, 
attribuering och litterär värdering. Om bara rätt metoder tillämpades, kunde 
dokument såsom mer eller mindre triviala bärare tröskas på den text de speglar 
genom olika grader av distortion – en text som textkritik och vetenskaplig 
utgivning sedan överlät åt den högre kritiken att analysera. Där den lägre 
kritiken kunde arbeta i skydd av objektivitetens legitimitet, antogs den högre 
såsom en mer autonom vetenskap involvera tolkning och subjektivitet. Den 
här synen på den vetenskapliga utgivningen och dess olika moment som 
sekundär vetenskap är sedan återkommande under 1900-talet. Bibliografen 
och den vetenskaplige utgivaren Gregs ofta citerade formulering är typisk: 

What the bibliographer is concerned with is pieces of paper or parchment covered 
with certain written or printed signs. With these signs he is concerned merely as 
arbitrary marks; their meaning is no business of his.422 

I just sin dokumentnära sysselsättning är det den “lågkritiska” snarare än 
”högkritiska” vetenskapen som fortsatt har utforskat bok- och senare dator-
mediers möjligheter att hantera text. McGann observerar också att humani-
oras ”datorpionjärer” oftast varit verksamma inom den lägre kritiken.423 

Den ”högre” (litteratur)kritiken och den ”lägre” (text)kritiken ställer visser-
ligen olika frågor och undersöker olika problem med olika metoder, och det är 
i den meningen korrekt att påstå att det är två skilda vetenskaper. Samtidigt är 
avståndet mellan dem kanske mindre än man tror. Dels arbetar de ofta med 
samma material, om än utifrån olika utgångspunkter. Dels är det inte sällan 
avgörande för litteraturvetenskapens analys att den förutsätter textkritisk 

                                           
422 Greg 1966: 247. 
423 McGann 1998. 
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kunskap om det materialläge som råder för de verk den studerar.424 Omvänt är 
det möjligt för textkritiker att se hur också deras verksamhet ständigt 
involverar en hermeneutisk tolkning.425 

3.4 Från verk tillbaka till dokument 

Vi har ovan tecknat den vetenskapliga utgivningens bakgrund och teoretiska 
rötter, fram till och med det genealogiska genombrottet. Med detta som 
språngbräda utvecklas sedan den moderna vetenskapliga utgivningen: dess 
utgåvetyper, metoder, teoribildning och utgivningsideal. Framför allt kommer 
den vetenskapliga utgivningen att premiera ett författarintentionellt ideal 
genom utgåvor som snävar in sig mot det utgivna verkets idealtext samtidigt 
som de vill redovisa historiska versioners och varianters avvikande text. Under 
1900-talet utvecklas samtidigt också en rad reaktioner mot och alternativ till 
teori- och metodgrunden för den genealogiska och författarintentionella 
utgivningen. Låt oss börja med att se på några problem med och reaktioner 
mot den lachmannska metoden. 

Stemmatiken förutsätter att transponeringen har skett på ett bestämt sätt. För 
det första att ett startdokument kopierats slaviskt av en avskrivare, som 
därmed tilldelas en närmast mekanisk funktion och antas sakna ambitioner att 
omdikta. För det andra att transponeringen sker vertikalt och i rakt 
nedstigande led, resulterande i ”monogena” texter (eftersom stemmatiken 
huvudsakligen syftade till att identifiera den mest auktoritativa textversionen). 
Ett problem för stemmatiken är därför s.k. kontaminerade eller ”polygena” 
texter, dvs. att ett måldokument kan vara en avskrift av mer än en handskrift. 
Med en genealogisk metafor kan alltså en dotter sägas ha flera mödrar. Det är 
heller inte ovanligt att exempelvis medeltida handskriftsvittnen har en synkron 

                                           
424 Jfr Aarseth 1997: 164f: ”[M]ateriality of literature is seldom, if ever, acknowledged by 
literary theory, although it plays an important (if normally invisible, i.e., ideological) role in 
the processes of reading and writing.” 
425 Tanselle skriver exempelvis (1990: 1) att textkritiker ”inevitably engage in literary 
criticism.” 
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relation lika väl som det strikt diakrona förhållande stemmatiken antar. 
Stemmatologin utgår på så sätt från ett slags omvänd framstegsmodell av 
ibland tämligen mekaniskt snitt, där varje transponering principiellt sett gör 
texten allt mindre auktoritativ. Med andra ord finns ett tidsrelaterat problem 
med stemmat, som detta delar med de dendrogram inom kunskaps-
organisation som bygger på hierarki och temporal sekventialitet.426 Det finns 
också en under 1900-talet löpande kritik mot stemmatikens tendens till att 
sekventiellt dela materialet i hela tiden nya grupper om två, dvs. en konsekvent 
binär förgrening.427 Liksom inom kunskapsorganisation har trädmetaforen 
inom vetenskaplig utgivning fått konkurrens av nätmetaforen: stemmatiken 
prövar idag också stemman som har en nätverks- snarare än trädstruktur. I 
t.ex. den nya utgåvan av Chaucers Miller’s Tale kan ett dynamiskt stemma 
aktiveras vid varje textpassage, där det föreligger varianter i manuskript-
materialet (figur 2).428 

                                           
426 Se Burke (2000) för en historisk exposé och problematisering av trädmetaforen inom 
kunskapsorganisation, fr.a. klassifikation. Dalgaard (2004: 162ff.) diskuterar särskilt 
relationen mellan träd- och nät(verks)metaforer inom hypertextuella och digitala arkiv. 
Hans undersökning av ACM:s digitala arkiv visar exempelvis att träd- och nätstrukturer 
mycket väl kan samsas inom en och samma arkivlogik, motsättningen mellan de två skall 
därför inte överdrivas. 
427 Kritiken har huvudsakligen levererats från medeltidsfilologiskt håll. Den startar redan 
med Bédier (1928; cit. i Vanhoutte u.u.) och gentas av exempelvis Haugen (1999: 163). 
428 Robinson 2006. Demonstration av och exempel ur kompaktskiveutgåvan finns på för-
lagets webbplats: <http://www.sd-editions.com/>. 
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Figur 2: Dynamiskt stemma 429 

Robinson förklarar: 

Traditionally, manuscript stemmata were abstract objects, leaving it to the reader to 
work out as best he or she might how it both explains and is explained by the 
patterns of variation at any one reading. Through this means we can make concrete 
the link between the variants at any one point and the overall pattern of variation in 
all the versions across the whole text.430 

Vi kan notera att när en sekventiell trädstruktur ersätts med en nätstruktur för 
att grafiskt representera relationen mellan versioner, får det effekter på såväl 
representationens temporalitet som dess spatialitet. Sekventialitet ersätts av 
situationalitet och hierarki av heterarki.  

                                           
429 Figuren hämtad ur Robinson 2003. 
430 Ibid. Där ges också fler exempel på dynamiska digitala stemman med nätstruktur. 
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Stemmatiken är således fortfarande i hög grad aktiv inom vetenskaplig 
utgivning. Blecua efterlyser rentav en renässans för den lachmannska genea-
login med bl.a. argumentet att stemmat är ett kraftfullare verktyg för text-
etablering än variantapparaten.431 

3.4.1 Den bästa texten 

Den lachmannska metoden var utvecklad inom och för utgivning av klassiska 
verk. Utgivare av medeltida handskrifter och av verk från boktryckets era 
övertog metoden, men kunde snart konstatera dess brister när den tillämpades 
på material den inte ursprungligen var avsedd för. En tidig kritik mot den 
lachmannska metoden kommer från medeltidsfilologin, och avsåg inte bara 
stemmatiken. Att exempelvis skilja en variant från ett ”fel” i en medeltids-
handskrift är svårt eller rentav omöjligt när vokabulära, grammatiska och 
ortografiska praktiker varierar både historiskt, kulturellt och geografiskt. 
Mycket av kritiken riktade in sig på utgivarens subjektiva ingrepp i 
texttraditionen, och vände sig särskilt mot bruket att i utgåvetexten eklektiskt 
blanda fragment från olika vittnen – ett alexandrinskt arv förvaltat av den 
genealogiska traditionen. En utgivare skulle i sin utgåva i stället leverera en 
intakt text som faktiskt existerat och begränsa sin insats till att välja ut den 
bäst verkrepresenterande versionen och kommentera denna. Bédier och 
Pasquali är två inflytelserika utgivare som rekommenderade att premiera 
enskilda manuskriptvittnen och skrivare framför en editoriellt konstruerad 
text, och att därför hellre låta utgåvan använda naturaltexten i ett enskilt 
bestämt dokument, på bekostnad av den verknivåns idealtext som eftersträvas 
i den lachmannska utgivningen.432 Strategin brukar kallas för ”best-text”-
utgivning, och innebär på sätt och vis en återgång till en pregenealogisk 
utgivningspraktik utan kritisk emendation. Utgångspunkten är således att en 
historiskt autentisk text, trots eller på grund av sina idiosynkrasier och 
misstänkta korruptioner, principiellt sett är att föredra framför en editoriellt 

                                           
431 Blecua 2002. 
432 Bédier 1928 respektive Pasquali 1934 (båda cit. i Vanhoutte u.u.). 
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nykonstruerad text. Stemmatiken hade avslöjats fallera för i synnerhet 
utgivning av medeltida handskrifter, och det är därför ingen slump att best-
text-utgivningen fått, och alltjämt har, ett starkt fäste där.  

3.4.2 Den intentionella texten 

Under 1900-talets första decennier fick materialbibliografiska perspektiv 
genom New Bibliography ett ökat inflytande inom vetenskaplig utgivning. 
Åtskilliga individer var verksamma som både textkritiska utgivare och 
analytiska bibliografer. Greg är idag det största namnet från den tiden, och vi 
får anledning återkomma till hans idéer längre fram. Ett påtagligt resultat från 
denna utveckling är den skarpa avgränsningen mellan å ena sidan form och 
”korrekta” textrepresentationer och å andra sidan innehåll och hermeneutisk 
tolkning av dess mening. Med genealogin och materialbibliografin i botten 
inmutar den vetenskapliga utgivningen vid den här tiden sitt revir gentemot 
den litteraturvetenskapliga kritiken. Till denna överlåter den tolkningsarbetet – 
något Gregs citat ovan deklarerar med all önskvärd tydlighet – och åberopar 
samtidigt en på positivistisk vetenskapsgrund objektiv utgivningsverksamhet, 
fri från värdering och tolkning.433 Med bl.a. den genealogiska traditionen som 
bas kommer dessutom ett författarintentionellt ideal att dominera 1900-talets 
utgivning, ett ideal som ofta betecknas som just intentionalism. Detta tar sig 

                                           
433 Burman hittar en träffande metafor för bouppteckningen:  

Som vid en litteraturforskningens Jalta-konferens skilde New Bibliography och New Criticism [det 
litteraturteoretiska modet för tiden] sina intressesfärer från varandra. (2003: 119) 



 

 Vetenskaplig utgivning | 154

något varierande uttryck inom anglosaxisk, fransk respektive tysk 434 
vetenskaplig utgivning. Vi bör nämligen notera en annan viktig faktor för 
formerandet av den vetenskapliga utgivningen under 1900-talet. Den 
genealogiska utgivningen, dess metoder och ideal hade vuxit fram och 
anpassats för ett gemensamt europeiskt kulturarv, framför allt antik och 
medeltida litteratur på latin och grekiska. Folkspråken och de nationella 
litteraturerna börjar däremot runt sekelskiftet ta alltmer plats som föremål för 
vetenskaplig utgivning. Utvecklingen av dennas metoder och ideal får därmed 
också nationella särdrag. I Frankrike växer exempelvis så småningom fram ett 
textgenetiskt utgivningsideal (se nedan), medan intentionalismen i tysk 
utgivning arbetar med de monumentala historisk-kritiska utgåvorna som yttre 
insignier. Men det är i sin anglosaxiska version som intentionalismen mest 
kommit att förknippas med vetenskaplig utgivning.435  

Det intentionalistiska utgivningsidealets utgångspunkt är att se texter som i 
första hand spår av en författares verkintention,436 och att det är utgivarens 
främsta uppgift att ur bevarade startdokument så troget det går utkristallisera 

                                           
434 Som ett resultat av den empiriska avgränsning som deklarerats i kapitel 1, närmar sig 
avhandlingen bara i begränsad utsträckning den omfattande tyska (liksom för övrigt också 
den franska och italienska) utgivningsteoretiska litteraturen. Vi kan generellt sett konstatera 
den viktigaste skillnaden mellan tysk och anglosaxisk vetenskaplig utgivning: den förra 
söker visserligen presentera en författarintention i sina massiva historisk-kritiska utgåvor, 
men genom ett märkbart inflytande från den tyska historicismen samtidigt begränsa och 
helst helt undvika editoriella ingrepp och tolkningar. Dess utgåvor skall vara objektiva, 
vetenskapliga redovisningar av den text som faktiskt står i nedärvda dokument. Den 
anglosaxiska vetenskapliga utgivningen välkomnar däremot utgivarens emendationer, 
ingrepp, eklekticism och tolkningar i strävan att med bästa kritiska omdöme rekonstruera 
en författarintention. Tysk utgivningsteori presenteras i framför allt Martens & Zeller 1971, 
Gabler, Bornstein & Borland Pierce 1995 samt Nutt-Kofoth et al. 2000. För kritik mot det 
tyska utgivningsidealet, se t.ex. Shillingsburg 1998, Vanhoutte 2003 och Henrikson 2005. 
435 För en god introduktion till intentionalism och utgivningsteori i Sverige, se Ståhle Sjönell 
1991. Svedjedal sammanfattar där den internationella debatten (Svedjedal 1991), liksom 
också Shillingsburg 1997 (kap. ”A Whirlwind of Possibilities”) samt Tanselle 2001. 
436 Såväl Tanselle (Ibid.: 12) som Svedjedal (1991) ifrågasätter om textkritisk utgivning över 
huvud taget är möjlig utan ett intentionellt syfte:  

[De]n som a priori utesluter författarens intentioner från sin tolkningsram hamnar s.a.s. utanför 
textkritikens frekvens. [---] Vad skulle egentligen återstå av textkritiken om begreppet intention föll 
samman? (Ibid.: 46) 
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denna intention och sedan spegla den i ett måldokument.437 Som vi senare 
skall se är det däremot inte självklart vilken intention som blir objektet för 
utgivningen. 

Mot den ovan nämnda best-text-utgivningen förespråkade sålunda Greg sin 
s.k. bastextmetod (mer om denna nedan),438 där utgivaren åter tillmäts större 
vikt, och där denne äger rätt att eklektiskt plocka samman textelement från 
skilda startdokument till ett måldokuments text som inte behöver vara 
identisk med någon bevarad naturaltext eller kanske ens någon förmodad 
sådan. De existerande textversionerna kan alla uppvisa större eller mindre 
textuell korruption genom transponeringens distortion, och någonstans 
bakom dessa går det att med kritiskt omdöme gissa sig fram till den 
författarintentionella idealtexten. Metoden slog tidigt igenom som standard 
för flera viktiga institutioner och projekt. Greg, och efter honom Bowers och 
Tanselle, har sedan framgångsrikt fört intentionalismens och bastextmetodens 
talan under 1900-talet, såväl genom sina teoretiska och metodologiska 
programskrifter som genom att själva skapa uppmärksammade vetenskapliga 
utgåvor. Den intentionalistiskt orienterade bastextmetoden är idag inte bara 
betydelsefull, den utgör själva normen för den vetenskapliga utgivningen, och 
står som mönster för denna i översiktsverk, metodböcker och uppslagsverk.  

Liksom Lachmanns genealogiska utgivning har intentionalismen en restau-
rerande snarare än konserverande ambition: författarintentionen har genom 
distortion eller andra aktörers textuella inverkan manifesterats i texter som 
bara mer eller mindre väl representerar denna intention, och utgivaren har att 
restaurativt konstruera den text han eller hon anser bäst presenterar 
intentionen. Därmed också sagt att intentionalismen vanligtvis betraktar de 
textuella spåren från de många icke-auktoriella aktörerna i ett verks tillblivelse 
och levnadshistoria som stående i vägen för den ”egentliga” texten.439 Därmed 

                                           
437 Parallellen till en intentionsorienterad traditionshermeneutik är påfallande. 
438 Den mest citerade och koncisa sammanställningen återfinns i Greg 1950–51. 
439 [Såväl Gregs som Bowers’] bibliografiska principer byggdes upp med det oftast klart utsagda 
målet att tjäna textkritiken, vars uppgift i sin tur ansågs vara att restaurera författares urverk. Om 
författaren är norm, kan förläggare, sättare, formgivare och tryckare bara åstadkomma 
korruptioner och meningslösa dekorationer. (Ridderstad 2003: 124) 
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också sagt att Greg och de teoretiker som följer i hans spår pläderar för en 
utgåvetext som bär tydliga spår av en intervenerande utgivare. 

Den typiska vetenskapliga utgåvan, och därmed också den intentionalistiska 
utgåvan, brukar också förknippas med ett strikt fokus på att presentera verkets 
lingvistiska textsekvens, medan grafiska och materiella textaspekter mer sällan 
anses tillräckligt signifikanta att kunna vara verkrepresenterande. 

Och det är de här tre omständigheterna, 

 den eklektiskt intervenerande utgivaren, 

 koncentrationen på den ensamme upphovsmannen till verket och  

 koncentrationen på den lingvistiska textsekvensen,  

som så småningom framkallar motreaktioner i form av alternativa 
utgivningsideal. 

3.4.2.1 Textgenetik 

En utgivningsteoretisk orientering som från 1970-talet och framåt vuxit sig 
stark i framför allt Frankrike är textgenetiken.440 Den är på sätt och vis en 
utlöpare av intentionalismen, men kan samtidigt förklaras som en reaktion 
mot såväl original- som finalintentionalismen.441 Där dessa senare eftersträvar 
att avtäcka ett tidigt eller sent synkront lager av intentionen, är textgenetikerna 
mer intresserade av att teckna ett verks hela tillblivelse (och ibland också 

                                           
440 I reaktion mot den lachmannska skolan har Beißner blivit inflytelserik för det 
textgenetiska idealet genom sin utgåva av Hölderlins samlade verk (1943–1985) (Janss 
2005: 97ff.). Även som term kan textgenetik sägas utgöra en markering gentemot den med 
Lachmann förknippade genealogin. Grésillon (1994) erbjuder en lämplig inkörsport till 
textgenetikens intressen och principer. 
441 I synnerhet mot den finalintentionalism som dominerat fransk utgivning (Compagnon 
1995). Textgenetiken låter offentliggörandet av ett verk (eller mer precist momentet ”bon à 
tirer”, dvs. när författaren lämnar sitt imprimatur på en text) utgöra en gräns mellan 
publicerad ”texte” och opublicerad ”avant-texte”. Inte sällan utgör avant-texte det stadium 
som textgenetiska utgåvor koncentrerar sig på. Distinktionen ligger nära såväl Thorpes 
resonemang (1972) om privata dokument kontra publicerade verk som Cerquiglinis 
utpekande (1999) av verkshöjd genom offentlig signaturering. 
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levnadslopp) genom dess olika textuella framträdelseformer, alltså följa 
intentionen diakront. Textgenetiken är i sin utgivning i allmänhet mer 
intresserad av att belysa en författares dynamiska skrivprocess än att 
rekonstruera en särskild fixerad text som bäst belyser verket.442 Den genetiska 
strategin har influerat också flam- och nederländsk utgivning, där i synnerhet 
moderna digitala utgåvor försökt nyttja mediearsenalen för parallella versioner, 
uppmärkning och flermedialitet till att gestalta en verkprocess genom flera 
successiva versioner såsom autografer och olika tryckta utgåvor.443 Intresset 
för verkprocessen kan avse ett verks hela levnad eller ett särskilt stadium i det. 
Sålunda talar de Biasi om två typer av genetiska utgåvor, horisontella och 
vertikala.444 De horisontella koncentrerar sig på ett särskilt lager av den 
kronologiska dokumentsamlingen av ett verk, medan den vertikala försöker 
representera skrivprocessen från början till slut. Den horisontella kan 
underavdelas beroende på om verket publicerades eller inte och den vertikala 
beroende på om verket är oavkortat eller begränsat. Ett problem för inte 
minst den horisontella strategin är förstås att ett enskilt dokument kan rymma 
flera revisionsstadier vitt spridda i verkets kronologiska tillblivelseprocess.445 

3.4.3 Den sociala texten 

En central kritik mot bastextmetoden och intentionalismens eklekticism dyker 
upp under andra hälften av 1900-talet: utgivaren bör inte bör fungera som 
testamentsexekutor för den med oinskränkt makt försedde författarens sista 
intention, samtliga versioner äger sin egen tyngd och intresse. Textsociologin 
– med litteraturvetare som McGann, bibliografer som McKenzie och Gaskell 
samt textkritiker som Peckham och Pizer – representerar en sådan kritisk 

                                           
442 Vanhoutte u.u. För Ferrer (2002) ligger här en så grundläggande skillnad att han finner 
det motiverat att skilja mellan genetisk kritik och textkritik. 
443 Så t.ex. i De Smedt & Vanhoutte 2000. 
444 de Biasi 1996. 
445 Dessutom menar de Biasi (Ibid.) att ett lager i sig kan rymma stora komplex av 
dokument. Det ligger nära till hands att med Tanselle (2001: 30) undra om det då 
egentligen är någon skillnad mellan en horisontell genetisk utgåva och en partiell vertikal 
genetisk utgåva. 
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riktning, där författarintentionen ses som en kraft bland flera i ett verks 
tillblivelse. Pendeln svänger alltså tillbaka från verkintentionen till det 
autonoma dokumentet, men med andra teoretiska förtecken. Den 
textsociologiska utgivningens uppgift är inte i första hand att spåra ett 
intentionellt verk av en ensam upphovsman, utan att i utgåvor försöka 
presentera dokument som speglar av och nycklar till en viss historisk och 
social miljö. Om verket för intentionalismen är författarintentionellt till sin 
karaktär på ett sätt som kan föra tankarna till romantikens originalitetsestetik, 
söker textsociologin sålunda verket i den text eller de texter som gemensamt 
upprättades av såväl författare som förläggare, tryckare, illustratörer, 
kommentatorer, kritiker och publik under ett bestämt historiskt avsnitt. 
Framför allt har den monoauktoriella bilden undergrävts av utgivnings-
teoretiker som Stillinger, vars argumentering för s.k. multipla författarskap,446 
dvs. ett mer sociologiskt synsätt på upphovet som en social kollaboration, 
ligger nära textsociologins och har blivit betydelsefull. Stillinger utsträckte 
författarfunktionen till att omfatta fler individer än den historiskt identifierade 
”författaren”, och exemplifierade med såväl John Stuart Mills fru som Keats’ 
medhjälpare. Ett motsvarande nordiskt exempel skulle kunna vara hur 
Kierkegaards sekreterare tog påtaglig del i den kreativa skrivprocessen. 
Föreställningen om författaren som den ensamme, absolute upphovsmannen 
till ett verk ifrågasätts på det här sättet, och både McGann och McKenzie 
arbetar med begreppet den sociala texten, varav beteckningen textsociologi. Om 
man grovt sett kan karakterisera intentionalismen som en strävan att i en 
utgåva representera hur verket skapades, intresserar sig textsociologin också 
för hur verket återskapa(de)s av andra än författaren. De spår de icke-
auktoriella aktörerna därför lämnat i olika framträdelseformer av verket är inte 
någon negativ och därför ointressant distortion som står i vägen för någon 
egentlig text, utan signifikanta tecken i den sociala texten och i de faktiska 
dokument som utgjort publikens gränssnitt till verket. Vi skulle också kunna 
formulera skillnaden som mellan intention och performans, eller mellan 
auktoritet och autenticitet. 

                                           
446 Stillinger 1991. 
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Till yttermera visso springer textsociologin delvis ur en kritik mot den 
intentionalistiska eklekticismens antagande att en enskild utgåvetext fullgott 
kan representera verket. För en textsociolog som McKenzie är verket snarast 
summan av en ständigt föränderlig uppsättning versioner och dokument, 
tillverkade för skilda syften och publiker och med olika produktionsmetoder 
och verktyg. En vetenskaplig utgåva bör begränsa sina anspråk till att försöka 
fånga ett urval komponenter i de framträdelseformer verket haft för bestämda 
grupper läsare vid bestämda historiska tillfällen.447 

När verk på det här sättet avskiljs från en författarintention och ses som en 
socialt definierad storhet vars verknings- och receptionshistoria är den 
styrande principen, överordnas också utgivaringreppen den tänkbara författar-
intentionen. 

I synnerhet McKenzie pläderade för, och bedrev själv framgångsrikt, studier 
av icke-auktoriell på- och medverkan i litterära verks tillblivelse och utveck-
ling.448 Det finns också, menade textsociologer, en fara i att konsekvent förlita 
sig på en författares finalintention, åtskilliga exempel kan ges på verk som 
genomgått genomgripande förändringar under dess författares levnad, och där 
det ibland kan vara betydligt mer intressant att representera en tidig version än 
en sen.449 Den föränderliga, dynamiska aspekten på verk är över huvud taget 
något som karakteriserat det senare 1900-talets utgivningsteori. Flera projekt 
och strategier har lanserats för att i utgåvor söka representera denna dynamik, 
både i tillblivelsen och i levnadsloppet hos ett verk, även efter dess författares 
död. 

3.4.3.1 Bibliografiska koder 

Det andra området där textsociologer har levererat kritik mot den etablerade 
vetenskapliga utgivningen är dennas hantering av text som lingvistisk, ideal 

                                           
447 Argumentationen återfinns i McKenzie 1986 och delvis i McGann 2001. 
448 McKenzie 1969 respektive 1986. 
449 Koncentrerad diskussion i Tanselle 1976. 
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sekvens. Textsociologins sätt att gestalta den sociala texten är att närma sig 
dess naturaltextuella framträdelseformer i dokument – textsociologin står 
generellt närmare dokumentnivån än vad intentionalismen gör. Både 
McKenzie och McGann menade sålunda, med ett förhållningssätt som kan 
karakteriseras som materialbibliografiskt, att inte bara idealtexten i dokument 
kan vara signifikant. Grafiska och materiella dimensioner i hur denna text 
manifesteras i olika framträdelseformer kan berätta något mer än 
idealtexten.450 ”Every book”, skriver McKenzie med en typisk formulering, 
”tells a story quite apart from that recounted by its text.”451 Den som 
emellertid mest kommit att förknippas med den typen av plädering är 
McGann. I en serie skrifter har han propagerat för att vetenskapliga utgåvor i 
högre grad än hittills bör inkludera representation av visuella och materiella 
koder i dokument och deras naturaltexter, samt också textuella och grafiska 
objekt som kan kasta ljus över det utgivna verkets sociala och institutionella 
sammanhang.452 Han avser då företeelser som exempelvis typsnitt, satsyta, 
anteckningar, layout, färg och pappersegenskaper. McGanns explicita 
beteckning på dessa editoriellt förbisedda dokumentkomponenter är 
bibliografiska koder, i motsats till de lingvistiska koder vi ovan talat om som 
abstrakt, lingvistisk textsekvens, och som vetenskaplig utgivning enligt 
McGann hittills mer intresserat sig för.453 Själva beteckningen bibliografisk kan 
diskuteras.454 På vilket sätt är paratexter och grafiska, fysiska koder 
bibliografiska, och kan man på något sätt försvara en distinktion mellan 
bibliografisk och lingvistisk? Vid närmare läsning verkar det dock som om 
McGann använder beteckningen bibliografisk ömsom för att knyta an till en 

                                           
450 Redan i McKenzie 1981 finns omfattande pläderingar för en empirisk utvidgning av 
textbegreppet till att omfatta dess grafiska och fysiska form. Se också utförlig 
argumentation i Ridderstad 1999. 
451 McKenzie 1992: 8. Tanselle håller med och fyller på:  

The totality of a book’s design constitutes a cultural message and is part of what the book offers for 
reading. (1998: 109) 

452 Utförligt i McGann 1991. 
453 Ibid.: 77. För särskild diskussion av McGanns begrepp, se Eggert 1994 resp. Tanselle 
1998. 
454 Howard-Hill (1991: 34) beklagar försiktigt att distinktionen mellan McGanns lingvistiska 
respektive bibliografiska koder är ”not precise”. 
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äldre, anglosaxisk avgränsning av termen till strikt analytisk bibliografi, 
ömsom för att helt enkelt avse en boks (biblion) grafiska dimension, något vi 
förstår av formuleringar som denna:  

”[T]ext” conveys itself in two coding systems, one linguistic, the other graphic (or, 
more precisely, bibliographic[).]455 

McGanns plädering skall inte generaliseras i meningen att komponenter som 
typsnitt och färgval alltid är betydelsebärande i alla naturaltexter och därför 
alltid måste representeras i en vetenskaplig utgåva av verket. Diskussionen 
avser de tillfällen då det fysiska mediet uppenbart kan konstateras ha en 
betydelse auktoriellt (t.ex. poeten e e cummings’ idiosynkratiska spel med 
textens topografi på papperets yta) eller receptionellt (t.ex. hur den alldeles 
särskilda grafiska och fysiska dräkt Tove Jansons Vem skall trösta Knyttet? mött 
sina publiker i kan antas vara signifikant). Gösta Oswald gav exempelvis 
mycket precisa anvisningar i sina autografer om betydelsebärande indrag, 
marginaler, typsnitt och gyllene snitt i textytan, medan man kan notera att 
utgåvor av hans verk i Svenska Akademiens klassikerserie följer en textbaserad 
strategi och därför bara i begränsad utsträckning tillgodoser Oswalds grafiskt 
orienterade önskningar.456 

Delvis har den tryckta kodexboken och dess ekonomi, menar McGann, styrt 
bort vetenskapliga utgivare från möjligheter till representation av signifikanta 
bibliografiska koder. Han arbetar därför sedan en tid själv med ett 
uppmärksammat digitalt utgivningsprojekt av Dante Gabriel Rossettis grafiska 
och textuella verk, en i hög grad grafiskt orienterad utgivning.457 

3.4.4 Den materiella texten  

Liksom vi tidigare kommenterat en rematerialiseringstendens inom biblioteks- 
och informationsvetenskap och kunskapsorganisation, uppvisar som vi sett 

                                           
455 McGann 1998. 
456 För en typografiskt medveten författare som Almqvist ”kan man,” skriver Ridderstad 
(1999: 15), ”hävda att förstaeditionens typsnitt är intentionellt och betydelsebärande.” 
457 McGann et al. 2000– . 
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även utgivningsteori ett liknande utvecklingsmönster. Både best-text-
utgivningen och den rematerialiserande strömningen inom den vetenskapliga 
utgivningen yttrar sig nämligen också i den s.k. materialfilologin,458 som 
framför allt är stark inom utgivning av medeltida handskrifter. Vi talade ovan 
om hur textsociologin pläderade för en omorientering i riktning mot 
dokument och deras materialitet, och även materialfilologin ser i lägre grad än 
traditionell filologi och intentionalismen handskrifter som sekundära mani-
festationer av ett bakomliggande verk, och intresserar sig mer för handskrifter 
som autonoma vittnen om sin kontext, värda studier och utgivning för sin 
egen skull. Alltså en rörelse från immateriella verk till materiella dokument. 
Konkret resulterar detta exempelvis i dokumentorienterade vetenskapliga 
utgåvor som i första hand vill presentera och diskutera en eller flera reella 
handskrifter som historiska objekt. Fysiska komponenter i dokumenten som 
format, struktur, inskrivna kommentarer, markeringar, inbindningar och 
layout kan läsas som signaler på hur dokumentet i fråga var avsett att 
användas och/eller de facto användes.459 

                                           
458 Orienteringens terminologi och teoribildning fick en skjuts av ett specialnummer av 
årsboken Speculum (65(1990)), och kallas där nyfilologi. Här uppstår emellertid ett problem. Å 
ena sidan används termen således som namn på en särskild orientering inom vetenskaplig 
utgivning. Å andra sidan är termen också hos flera utgivare av mer modern litteratur 
synonym med ”nyspråklig”, i allmänhet avseende språkligt material efter boktryckar-
konstens genombrott. Termen markerar där en distinktion gentemot praktiker och teori 
förknippade med arbete med antikt och medeltida material. Den första innebörden är 
importerad från anglosaxisk medeltidsforskning (Nichols 1990 – denne överger senare 
också termen för den här använda termen materialfilologi, se även Hansen 2005: 155, n. 7), 
medan den andra har sitt ursprung i den tyska utgivningstraditionens uppdelning mellan 
(äldrespråklig) Altphilologie och (nyspråklig) Neuphilologie. Nordisk utgivningsteori har en 
utgivningstradition av både medeltida och modern litteratur, och har dessutom såväl ett 
äldre inflytande från tysk vetenskaplig utgivning som en nyare orientering mot det 
anglosaxiska området. Båda dessa innebörder har därför smugit sig in i nordisk utgivnings-
litteratur under det gemensamma ”nyfilologi”, och det finns därför en terminologisk över-
lappning. Exempel på tillämpningar av den första innebörden är Ore 1999, Carlquist 2002 
och 2004: 113 samt Johansson 2004: 99ff; exempel på den andra är SKS 1997, Olrik 
Frederiksen 2003 och Henrikson 2005. Jag undviker den här överlappningen genom att för 
den första innebörden begagna termen materialfilologi och för den andra termen 
nyspråklig. 
459 Det här blir särskilt tydligt när en materialfilologisk handskriftsutgivare som Carlquist 
rentav uttryckligen deklarerar (2005: 12) det ringa litterära värdet i den utgivna texten, och i 
stället betonar intresset för handskriften som bruksföremål. 
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Medeltidsutgivningens intresse för materiella dokument snarare än 
intentionella verk är följdriktig. När det för det första gäller medeltida 
skriftproduktion i handskrifter har man sällan att göra med särskilt originella 
och auktorsbundna verk. Tvärtom möter vi där såväl anonymitet som 
sammanflätande av texter och fragment i en så stor utsträckning att det 
intentionellt laddade verkbegreppet blir svårt att använda. Dessutom är det för 
det andra i den typen av litteratur ofta svårt att dra en meningsfull gräns 
mellan primärt, intentionellt upphov och sekundära skrivare, vilket stimulerar 
också materialfilologins intresse för textsociologiska betraktelsesätt. För det 
tredje förefaller gränsen mellan textsekvens och grafiska komponenter 
avsevärt vagare i medeltidshandskrifter än för de tryckta skrifter 
intentionalismen och bastextmetoden är utvecklad för, samtidigt som de 
medeltida dokumenten uppvisar en så pass ansenlig arsenal av materiella och 
fysiska egenskaper av intresse för historisk forskning, att behovet har visat sig 
väl så stort av dokumentorienterade källutgåvor som av eklektiska och 
emenderade lingvistiska textutgåvor. För det fjärde finns inom medeltids-
utgivningen ett visst motstånd mot bastextutgivningens premiering av en 
textversion, och ett större intresse av att presentera olika handskriftsvittnen i 
sin egen rätt och tillhandahålla nycklar till vad dokumenten berättar för oss 
om den samtid de producerades i.460 Robinson är en av flera medeltidsutgivare 
som konstaterat hur meningslös en idealtextutgivning över huvud taget kan te 
sig för handskrifter vars texter är förmodat besläktade, men där den textuella 
överensstämmelsen ändå är så dålig att släktskapet är osäkert.461  

För materialfilologin är det ett viktigt mål att försöka belysa dokuments 
historia, användning, funktion och betydelse. Metoden för detta är en 
dokumentanalys som snarast är av materialbibliografisk natur. Låt oss ta 

                                           
460 Robinson 1996a: 107. 
461 Även Carlquist (2002) ger åtskilliga argument för sådan funktionellt dokumentorienterad 
snarare än intentionellt verkorienterad filologi. Rouse iakttar (1992: 57) detta 
materialfilologiska intresse för det enskilda manuskriptvittnet också inom klassisk filologi. 
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Carlquists analys av svenska medeltida handskrifter som exempel.462 Han 
granskar närmare ett tjugotal handskrifter, använda inom kloster, kyrka och av 
lekmän. Analysen vilar på aspekter som interpunktion, ordseparation, 
läsinstruerande markörer i texten, kommentarer och noter, marginalia, format 
(storformat för recitation kontra fickformat för reselektyr), kolumn-
användning, paralingvistiska markörer såsom pekande händer och andra 
navigeringshjälpmedel, referenser, layout, omfattning, bärande material, 
skrifttyp, rubriker, språkval eller uppgifter om den individuelle skrivaren. 
Fokus i Carlquists analys ligger just på de tecken i dokumenten som kan antas 
berätta något om hur de var avsedda att användas, faktiskt användes samt hur 
de lästes – tyst eller högt. Handskrifterna 

[...] skiljer sig åt inte bara till innehåll utan också till fysisk utformning. Detta är dels 
en konsekvens av skillnader mellan de olika medeltida bokproducenternas 
förutsättningar, dels en återspegling av den enskilda handskriftens funktion. 
Eftersom varje handskrift kan antas vara skapad för en viss funktion vid en viss tid 
och på en viss plats möjliggörs en social tolkning. Precis som samhälle och kultur 
förändras med tiden, förändras också medium och text [...]. Således, eftersom vi 
inte kan tala om några standardhandskrifter, bör vi istället betrakta varje enskild 
handskrift antingen som resultatet av ett ”kontrakt” mellan producent och publik 
eller som en enskild persons samling av texter. Varje handskrift vittnar därför om 
medeltida mentaliteter, ideologier och skriftvanor.463 

Inte minst intressant är hans materialfilologiskt drivna kritik av traditionell 
svensk utgivningspraxis av handskriftsmaterial: 

När man tidigare givit ut fornsvenska texter så har man i första hand valt att ge ut 
texter, som avgränsats av litterära faktorer [...], inte av handskriftstekniska. Detta 
har bidragit till att tolkning av svenska handskrifter har försvårats eftersom den 
textuella kontexten försummats.464 

Vad de allra flesta hittillsvarande vetenskapliga utgåvor således erbjuder 
moderna läsare är en verkorienterad presentation, där det litterära och 
lingvistiska innehållet premieras och där en kraftigt beskuren eller eklektisk 
bild av handskrifterna är det som erbjuds. Av exempelvis klostersamlings-

                                           
462 Carlquist 2002. Han binder samman sina iakttagelser med tidigare nationell och 
internationell forskning om produktion och användning av handskrifter, där Saengers 
arbeten (t.ex. 1997) är tungt vägande.  
463 Carlquist 2002: 11. 
464 Ibid.: 13. 
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handskrifter är inte någon enda vetenskapligt utgiven i sin helhet.465 Den 
läsare som vill få en klar bild av hur handskrifterna i sin egen rätt faktiskt ser 
ut och kan antas ha använts och fungerat, får föga hjälp eller får söka sig till 
originalen på egen hand, om han kan. 

Materialfilologin ställer på det här sättet frågor på en annan bibliografisk nivå 
än intentionalistiskt drivna utgivare: hur giltiga är exempelvis läsartsmarkörer 
som signaler om en viss handskrifts användning: är de exemplarspecifika eller 
har de kanske okritiskt följt med i transponering av ett original med annan 
kontext?466 

3.5 Avslutning 

Vi har ovan försökt teckna den vetenskapliga utgivningens väsen, framför allt 
dess teoribildning, i en historisk framställning. Vi har tillåtit oss några 
utvikningar av t.ex. mediehistorisk natur, men också om den vetenskapliga 
utgivningens relationer till bibliografi och om hur den utvecklat verktyg för att 
operera med bibliografiska entiteter, såsom det klustrande stemmat. Vi har 
således redan kommit in på frågan hur vetenskaplig utgivning arbetar 
bibliografiskt. Det har nu blivit hög tid att stoppa den historiska sekvensen i 
framställningen och i nästa kapitel gå ännu närmare in på den vetenskapliga 
utgivningens särskilda bibliografiska funktioner. 

                                           
465 Ibid.: 39. 
466 Ibid.: 131. 
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4 Bibliografisk funktion 
One Text to rule them all, One Text to find them,  

One Text to bring them all and in the edition bind them. 
(ur The Lord of the Texts) 

Nedanstående kapitel fortsätter genomgången av den vetenskapliga 
utgivningens teori och praktik genom att under en tematisk ordning analysera 
hur vetenskaplig utgivning arbetar med att klustra och transponera verk och 
dokument. Det breddar också resonemangen om vetenskapsideal inom den 
vetenskapliga utgivningen samt undersöker närmare den vetenskapliga 
utgåvans diskursiva karaktär. Samtidigt som vi således i något högre grad än 
föregående kapitel närmar oss utgivningens praktik och utgåvors 
framträdelseformer, kommer det att ges utrymme åt de utgivningsideal och 
teoretiska positioner som är förbundna med denna praktik.  

Kapitlet är disponerat så att vetenskaplig utgivning och vetenskapliga utgåvor 
först underkastas en förhållandevis enkel typologisering som sedan får ligga till 
grund för resonemangen i de två efterföljande sektionerna om den veten-
skapliga utgivningens bibliografiska funktion genom å ena sidan klustring och 
å andra sidan transponering. Kapitlet behandlar slutligen några framträdande 
vetenskapsideologiska positioner inom utgivningsteori (och hur sådana slår 
igenom i den mer konkreta utgivningen) och försöker där ge en bild av ett 
konfliktmönster. 

4.1 Typutgåvor och utgåvetyper 

Den typiska vetenskapliga utgåvan byggs upp runt en centrerande etablerad 
huvudtext. Denna skall i intentionalistisk tradition så troget som möjligt återge 
den text utgivaren anser att upphovsmannen till det utgivna verket bör ha 
avsett vid ett visst historiskt tillfälle. Kring huvudtexten klustras inom den 
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vetenskapliga utgåvans pärmar ett antal editoriella och ibland också auktoriella 
paratexter,467 t.ex.: 

 Essäer som 

o positionerar det utgivna verket i författarskapet och i ett bredare 
litteratur- och språkvetenskapligt samt historiskt sammanhang 

o presenterar en biografisk författarbeskrivning  

o diskuterar materialläge och bibliografiskt kommenterar start-
dokumenten och deras karakteristika, status, lokalisering och 
inbördes relationer (t.ex. mellan editioner, impressioner, 
emissioner, stater och kancellanser) – inte sällan med hjälp av 
klustrande stemman eller bibliografiska kollationsformler  

o redogör för metodologiska och teoretiska utgångspunkter i 
utgivningsarbetet samt för tidigare utgåvor av och forskning 
kring det utgivna verket 

 Språk- och realkommentarer 468 

 Textkritiska kommentarer, antingen placerade i en samlad förteckning 
efter huvudtexten, eller insprängda i denna i form av noter. Den 
textkritiska redovisningen kan också utgöras av en ganska kortfattad 
lista av de ändringar utgivaren företagit i bastexten 

 Variantförteckning, antingen i en samlad lista efter huvudtexten, eller 
insprängda i denna i form av variantapparat 

 Mindre konkordanser (medan mer utförliga sådana, liksom andra 
omfattande paratexter, vanligen lyfts ut ur den vetenskapliga utgåvan 
och publiceras i egna volymer) och andra index till utgåvan, t.ex. 
person-, ord- eller sakindex 

 Referensförteckningar till primär- och sekundärlitteratur 

                                           
467 Ha här i åtanke paratexttermens relativt sett grunda innebörd som ”kringtext” (se 
2.3.6.3). De kringtexter som förekommer inom och i anslutning till en vetenskaplig utgåva 
skulle kunna underkastas en mer rigorös transtextuell analys, där man exempelvis följer en 
eller flera kategorier av transtexter genom skilda utgåvetyper, historiska avsnitt och mediala 
miljöer i syfte att undersöka t.ex. sociotekniskt orsakade förändringar i genren. 
468 Kommenteringens funktion, karaktär och utformning diskuteras detaljrikt i Most 1999 
respektive Gibson & Shuttleworth Kraus 2002. Se även kapitel 2 i McCarty 2005. 
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 Grafiska återgivningar från startdokumenten (t.ex. fotofaksimil, illustra-
tioner) 

 Översättningar 

 Auktoriellt material med relevans för verket, t.ex. brev, artiklar, 
kommentarer, illustrationer och andra paratexter, liksom förlagor, 
utkast och andra versioner 

 Icke-auktoriellt material med relevans för verket, t.ex. hypotexter samt 
recensioner och andra samtida kommentarer som kastar ljus över 
verket, dess reception och inflytande 

Just vilka paratexter och verktyg en utgåva skall innehålla är inte självklart, 
utan blir ett utfall av den särskilda utgivningsstrategi som valts för respektive 
verk och dess materialläge, och i än högre grad av utgivningsprojektets syfte, 
ekonomi och målgrupp. Paratexternas förekomst och form är med andra ord 
kopplade till olika utgåvetyper som, om vi vill, kan betraktas som undergenrer 
till den vetenskapliga utgåvan som övergripande genrebeteckning. Vi kan 
översiktligt räkna med nedanstående utgåvetyper,469 av vilka de flesta 
behandlas mer i detalj på annat håll i avhandlingen: 

 Faksimilutgåvor (fotofaksimil eller typfaksimil), 

 Transkriptionsutgåvor (diplomatarisk, moderniserad eller normali-
serad), 

 Utgåvor strukturerade runt en enskild etablerad text: 

• Studieutgåvor och läsutgåvor, 

• Best-text-utgåvor, 

• Eklektiska utgåvor, 

• Historisk-kritisk med variantapparat, 

 Genetiska utgåvor, 

                                           
469 Större genomgångar finns i Meyer 1992, Tanselle 1995 och Steding 2002, mindre 
omfattande översikter i Zeller 1985, DuRietz 1999, Siemens 1999, Göttsche 2000, 
Vanhoutte 2003 och Modalsli 2005.  
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 Variorumutgåvor, 

 Utgåvor strukturerade runt flera utgåvetexter: 

• Parallellutgåvor, 

• Synoptiska utgåvor, 

• Arkivutgåvor. 

Av paratexterna ovan kan sålunda exempelvis notapparaten saknas i 
diplomatariska transkriptionsutgåvor eller i faksimilutgåvor, medan den i 
historisk-kritiska utgåvor helt kan dominera sidutrymmet. Vilka typer av index 
som förekommer (och hur omfattande dessa är) varierar, liksom också 
kommentarer och annotationer av olika slag. Verkshistoriska översikter med 
stemman finns av givna skäl med i genealogiska historisk-kritiska utgåvor av 
framför allt antika och medeltida verk, medan de för utgåvor av modern 
litteratur är mindre vanliga, även om de förekommer också där. 

Paratexterna och verktygen bidrar i olika grad till den vetenskapliga utgåvans 
bibliografiska funktion genom referering till samt klustringar och 
transponeringar av andra texter. Det klustrande stemmat har redan behand-
lats, och nedan kommer vi särskilt att förutom utgåvans huvudtext också 
diskutera versions- och varianthantering. Essäer, kommentarer, epi-, peri- och 
hypotexter samt receptionstexter bidrar också till att definiera verkets 
gränser,470 positionera det bibliografiskt och ge det en kanonisk status.  

Utgåvor inom typerna ovan kan dessutom placeras längs olika axlar mellan 
exempelvis:  

 författarintentionell och receptionell orientering, 

 textorienterad och bildorienterad utgivning,  

 alexandrinskt och pergamonskt utgivarideal, 

                                           
470 En epitext vandrar inte sällan in i senare utgåvor av ett verk, inte minst just i veten-
skapliga utgåvor, och övergår således till peritext. 
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 analog och digital representation, 

 sluten, avslutad och öppen, kumulativ karaktär, 

 transponering av ett eller flera startdokument till ett eller flera mål-
dokument, samt, inte minst,  

 relation till bibliografisk entitetsnivå (verk, abstrakt idealtext, natural-
texter, grafiska eller materiella dokument). 

Utgåvetypsklassificering är över huvud taget en snårskog vars utseende 
varierar efter tradition, teorigrund (eftersom varje kategorisering grundas på 
en intagen teoretisk position som avgör vilka kriterier som får anses 
avgörande för indelningen av objekt i grupper), kultur, historiskt avsnitt, 
geografi och bärande medier. Sålunda räknar den tyska utgivningstraditionen 
med andra typer än den anglosaxiska, franska eller italienska,471 liksom 
åtskilliga framställningar klassificerar digitala utgåvor som en egen kategori 
(med underavdelningar för t.ex. webbutgåvor och kompaktskiveutgåvor).472 
Just det sistnämnda kategoriförslaget förtjänar en kommentar. I nästa kapitel 
kommer visserligen en diskussion att föras om digitala vetenskapliga utgåvor, 
men som där kommer att framgå, är slutsatsen att dessa i första hand 
förstärker tendenser och praktiker som redan finns i tryckta vetenskapliga 
utgåvor. Det kan rentav hävdas, att digitala utgåvor kan simulera samtliga 
etablerade utgåvetyper,473 något som gör det besvärligt att utpeka dem som en 
av flera utgåvetyper. Strukturer och typer inom digitala utgåvor är dessutom av 
väsentligen efemär natur. Internetutgåvor och webbutgåvor är därför 
föränderliga som både begrepp och innehåll, och risken finns att de så 
småningom visar sig mer adekvata för tillfällig nätverksteknik än för långsiktig 
dokumentkategorisering. 

Andra indelningar skiljer mellan utgåvor av enskilda verk och av flera verk, 
t.ex. ett helt författarskap.474 Ytterligare andra indelningar identifierar de 

                                           
471 Se Modalsli (Ibid.) för en jämförelse mellan tysk och anglosaxisk utgåvetypologi. 
472 T.ex. Steding 2002: 318. 
473 Sutherland 1996: 15. 
474 Varpå Beißner & Beck 1943–1985 är ett exempel. 
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”definitiva” utgåvor vi tidigare diskuterat, medan andra använder täcknings-
graden som kriterium och drar en gräns mellan urvalsutgåvor och 
generalutgåvor. Man kan också tänka sig en distinktion mellan analytiska och 
syntetiska utgåvor.475 I de första träder verkets alla lager och versioner fram i 
förgrunden och framstår som mer eller mindre autonoma och utbytbara. 
Verket framstår som ett heterogent komplex.476 En syntetisk utgåva skulle då 
tvärtom vara en där verkets alla delar har legat till grund för, men smält in i en 
fixerad produkt. Verket framstår som en sluten, homogen enhet.477 Den 
indelning av utgåvetyper jag redovisade ovan gör inga anspråk på vare sig 
systematik (annat än att den beskriver en rörelse från en bildorienterad 
utgivning av ett enskilt startdokument till en textorienterad utgivning av flera 
startdokument) eller anslutning till endera av de olika typologiska 
traditionerna. Den särskilda och omfattande undersökning det skulle kräva går 
utanför avhandlingens syfte och ramar.478 Förteckningens primära syfte är helt 
enkelt att ge en översikt över de utgåvetyper som diskuteras i avhandlingen. 

Det bör också noteras, att studie- och läsutgåvor knappt behandlas alls i 
föreliggande arbete, men kan anses tillhöra kategorin vetenskapliga utgåvor då 
de förutsätts vila på en kritiskt etablerad text. Studieutgåvan kompletterar 
vanligen huvudtexten med mer eller mindre utförliga kommentarer och 
handledningar, essäer och index samt översättningar.479 För Kanzog ligger 
studieutgåvornas svaghet dels i att texten ofta är derivat till en annan, vanligen 
historisk-kritisk utgåva och därmed villkorad av denna, dels att de vidlyftiga 
kommentarerna så snabbt kan föråldras och förlora sin aktualitet (vilket är 
skälet till att historisk-kritiska utgåvor avstår från sådana).480 Läsutgåvan å 
andra sidan presenterar vanligen en naken huvudtext utan vetenskaplig 
apparat, varför det sannerligen går att diskutera dess beteckning som 

                                           
475 Huitfeldt 2001: 116. 
476 Såsom Robinson 1996b. 
477 T.ex. Dahlbäck et al. 1981– . 
478 Utgåvetyper diskuteras emellertid något närmare i Dahlström 2000c, i synnerhet relati-
oner mellan utgåvor i tryckt kodexbokformat och digitala utgåvor. 
479 Se en aktuell diskussion i Bohnen 2005. 
480 Kanzog 1991: 187f. 
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vetenskaplig utgåva. Slutligen kan nämnas att skolutgåvor av exempelvis 
Steinfeld behandlas som en vetenskaplig utgåvetyp.481 Hon påpekar exempel-
vis att paratexternas placering i en skolutgåva ibland kan motiveras av en 
överordnad pedagogik: 

[D]e danske etterskrifters plassering etter den litterære teksten markerer at 
elevenes tekstlesning skal gå forut for kunnskap om teksten.482 

I skolutgåvor är publikanpassning överordnad målet att ge en tidsbunden 
skriftbild. Texterna revideras och redigeras såväl språkligt som innehålls-
mässigt, och utgivarna och förlagen redogör bara ibland för ingreppen.483 På 
det sättet hamnar förstås skolutgåvan i en i sig intressant konflikt mellan 
målgruppsanpassning och akademiska utgivningsideal. 

4.2 Klustring 

Eftersom vetenskaplig utgivning arbetar med att granska en uppsättning 
startdokument och dessas texter, klustra dem kring en verkabstraktion genom 
att i exempelvis stemman upprätta deras inbördes relationsnät och därefter 
representera detta nät i utgåvan och dess paratexter, blir utgåvan både ett 
surrogat för verket och en ny manifestation av det. Sättet på vilket utgåvan 
positionerar både de enskilda startdokumenten och sig själv till verket bestäms 
av såväl teoretiska (utgivningsteoretiskt ideal och epistemologi) som praktiska 
hänsyn. Verkbegreppet kan på det sättet förstås som komplexa relationer 
mellan dokumentkluster, där komplexiteten skapas av faktorer såsom historisk 
föränderlighet, medietypicitet och versionsrelationer. Bibliografin försöker, 
såg vi i kapitel 2, ordna och kategorisera bland dessa kluster. Vetenskaplig 
utgivning har således en liknande uppgift.  

Den vetenskaplige utgivaren kan sägas definiera ett verk och dess gränser 
bland annat genom att avgöra vilka sektioner i dokument och verk, t.ex. 

                                           
481 Steinfeld 2005. 
482 Ibid.: 134. 
483 Ibid.: 130. 
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paratexter, som skall anses utgöra en del av det utgivna verket respektive inte. 
En utgivare skapar således både nya, editoriella paratexter, och samlar upp och 
reproducerar tidigare existerande paratexter och fogar alla dessa till utgåvan. 
Dessa paratexter bidrar till att klustra, precisera och positionera verket och att 
överantvarda, presentera och närvarogöra en text. Utgivarens paratexter är 
därför också de instrument i en bibliografisk funktion. 

Till sin natur kan den vetenskapliga utgåvan beskrivas som ett slags hypertext, 
en text som inte bara pekar mot utanförliggande texter, utan som aktivt knyter 
till sig andra versioner av och varianter i samma text och sätter dem i 
förbindelse med varandra.484 I tryckta vetenskapliga utgåvor är element-
relationerna analoga och implicita,485 även om de naturligtvis är explicit 
(ut)tryckta. I digitala vetenskapliga utgåvor sker en ytterligare explicit 
formalisering av dessa relationer. Den tryckta vetenskapliga utgåvans stemma 
kan, som vi skall se, kompletteras eller ersättas av fulltextversionering. 
Referenser, citenser och andra pekare liksom allusioner och andra implicita 
intertextuella relationer kan ersättas av explicita hyperlänkar,486 ett beslut den 
som digitaliserar en tryckt vetenskaplig utgåva kan komma att stå inför. 
Således skulle en editoriell referens till exempelvis startdokument eller 
sekundärlitteratur kunna elektrifieras med en digital hyperlänk, så att program-
varan vid aktivering hämtar och presenterar den refererade skriften i fulltext. 
Detsamma skulle kunna ske med auktoriella allusioner, så att låt säga 
förmodade syftningar på Dantes La Divina Commedia i T. S. Eliots The Waste 
Land, skulle förses med explicita hyperlänkar i en digital vetenskaplig utgåva 
av Eliots verk, eftersom tekniken nu ändå gör det möjligt. Vi skulle också 
kunna beskriva det som att där den tryckta vetenskapliga utgåvan fått nöja sig 

                                           
484 Något som också föranleder Steding 2002 att för sin analys av vetenskapliga utgåvor 
tillgripa hypertextteori. 
485 Siemens 1999. 
486 Bolter 1991: 164. Se exempel och ytterligare diskussion om explicita hyperlänkar kontra 
implicita intertextuella relationer i Dahlström 2000c. I digitala vetenskapliga studieutgåvor 
kan dessutom en explicit länk vara ett sätt att göra studenten uppmärksam på en befintlig 
förbindelse, som behöver fördjupas för att förstås. Samtidigt finns det en risk att 
hyperlänken får ställföreträda för studentens eget förståelsearbete med kontext och 
relationering mellan de två texterna (Miall 1999: 168). 
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med att inkludera paratexter som meta-, peri-och epitexter, kan digitala 
utgåvor genom hyperlänkar explicit knyta till sig också intertexter och 
hypotexter. Sådan formalisering kan motiveras av både medieteoretisk och 
utgivningsteoretisk argumentation, men den kan också sakna sådana 
ställningstaganden. Det senare fallet kan leda till otydlighet och osäkerhet om 
hur digitala vetenskapliga utgåvor skall struktureras, hur ny teknik skall 
implementeras samt vilken roll medialiteten egentligen skall ha i utgåvor. Det 
förra kan snarare peka fram mot en teoretisk och metodologisk diskussion om 
relationers form och roll, om hur skenbart triviala tekniska praktiker kan 
förkroppsliga (och villkora) signifikanta samband och innebörder, och därmed 
föreslå en utgivningsteoretisk fördjupning. 

Relationen mellan den mekaniska hyperlänkens maskininstruktion och en 
intertextuell citens utgör i själva verket en värdefull illustration till avhand-
lingens problematisering. En hyperlänk och en allusion är skilda fenomeno-
logiskt och kan knappast antas ersätta varandra helt oproblematiskt. För det 
första är de två av skilda upphovsursprung i en vetenskaplig utgåva: hyper-
länkar är editoriella, medan allusioner är auktoriella.487 För det andra är hyper-
länken en maskininstruktion som kan tillämpas på olika paratextuella relati-
oner, medan referensen, citensen och allusionen är påståenden som både har 
en specifik diskursiv karaktär, t.ex. argumentativ, estetisk eller bibliografiskt 
utpekande,488 och vars själva text inte nödvändigtvis är trivial och utbytbar 
med en maskininstruktion. En hyperlänk kan med andra ord vara en explicit 
formalisering av en räcka olikartade samband,489 varav t.ex. allusion bara är ett. 
Dalgaard noterar rentav hur 

hyperlinks ‘realize’ and support a series of relations already existing between texts. 
However, this is in itself a change that has the character of a realization of prior 

                                           
487 En skillnad som naturligtvis kan upphävas i de fall vi skulle ha att göra med en digital 
vetenskaplig utgåva av ett digitalt skönlitterärt hyperverk, t.ex. Michael Joyces afternoon: a 
story, i vilket hyperlänkar är auktoriella. 
488 Redan för citenser finns dessutom en rad stilistiska medel att uttrycka relevansgrad och 
ställningstagande, såsom exempelvis skillnaden mellan ”Jonsson 1926”, ”jfr  Jonsson 1926” 
och ”jfr dock Jonsson 1926.” 
489 Ross 1996: 228. 
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virtual relations—a movement that goes against the typical description of the 
Internet as virtual.490 

I tanken på att mer konsekvent förvandla citenser till hyperlänkar ser McCarty 
ett teleologiserande, dvs. vad vi tidigare diskuterat som framstegsmodellen.491 
Han beskriver bruket som ”the gross misreading of natural-language citation 
as if it were proto-hypertext[.]”492 

Det finns också en fenomenologisk skillnad i en mer medial bemärkelse 
mellan exempelvis tryckta referenser och digitala hyperlänkar. I ett tryckt 
dokument rör sig läsaren runt i en yta med fixerad text, och hela det aktuella 
verkets text är simultant materialiserad i flera olika, fixerade visuella läsytor (de 
tryckta sidorna), mellan vilka läsaren navigerar. Hyperlänkar aktiveras av 
läsaren genom att denne via klickningar materialiserar fram ny, icke-fixerad 
text på samma läsyta (skärmen) där den gamla texten stod. Läsaren av tryckta 
referenser måste således aktivera tråden mellan de två angivna punkterna och 
själv hypertextualisera samman två dokument, inte sällan rent fysiskt: för 
intratextuella korsreferenser genom att bläddra i den tryckta boken, och för 
intertextuella referenser genom att förflytta sig fysiskt över ett avstånd. I fallet 
hyperlänkar har däremot dokumentproducenten redan gjort förbindelsen 
explicit, och det är dokumentet och framför allt den associerade programvaran 
som mer eller mindre framgångsrikt upprätthåller tråden och som 
hypertextualiserar samman två punkter. Vi kan beskriva detta som en skillnad 
mellan manuell och mekanisk hypertext. 

                                           
490 Dalgaard 2004: 161. Hypertextforskningen har emellertid inte hunnit särskilt långt i 
analytisk kategorisering av typer av relationer mellan hyperlänkade noder, eller användar-
studier i hur och varför skribenter väljer att länka respektive avstår från det, alltså en 
forskning som påminner om den citationsanalytiker gjort när det gäller litteraturreferenser i 
tryckt text. En utveckling på detta område skulle gagna forskningen också kring digital 
vetenskaplig utgivning. 
491 It is popularly assumed that in former times, in the slow medium of print, citation was the best 
that one could do, but that even the simplest implementation of hypertext would be unarguably 
superior […] because […] it delivers. [- - -] This problem begins with […] the historiographical 
error of presuming that our forebears were only trying to do what we can do, or will be able to 
do as soon as we implement this or that standard. (McCarty 2005: 99). 
Se även Ibid.: 76. 
492 Ibid.: 102. 
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❦  

När det gäller hur en vetenskaplig utgåva manifesterar och presenterar klustret 
av startdokument kan principiellt två övergripande strategier urskiljas: den ena 
premierar en etablerad huvudtext medan den andra sätter verkets versionalitet 
i fokus. En av utgåvans mest utmärkande egenskaper är med andra ord att 
agera i spänningen mellan det utgivna verkets unicitet och multiplicitet, att i det 
första fallet försöka presentera det som förenar en grupp startdokument och i 
det andra det som skiljer dem åt.493 För den första strategin har den tryckta 
kodexboken fungerat väl som behållare, för den andra mindre väl.  

4.2.1 Bastext 

Den dominerande strategin för gestaltning av ett verk med dess versioner och 
varianter är emellertid att sätta en enskild text i centrum. Detta görs vanligen 
genom att utgivaren väljer en existerande och för ändamålet lämplig 
versionstext, en bastext,494 och etablerar denna genom emendation utifrån 
andra textlydelser av verket, så kallad eklekticism (mer om variation och 
emendation nedan). Att termen lyder bas-text beror på att det i framför allt 
intentionalistisk utgivning har varit den lingvistiska texten som stått i fokus för 
intresset. Annars skulle man också kunna tänka sig att resonera i termer av 
basdokument, om fler komponenter än själva textsekvensen är av intresse.495 
Notera att bastexten inte avser den slutliga text utgivaren efter arbetet med 
etablering och emendation lämnar till exempelvis tryckeriet. Bastexten och det 
dokument den ingår i utgör en del av den vetenskapliga utgivningens 
startdokument, inte dess måldokument. Transponeringens distortion 
förpassas i bastextutgivning till paratexter som är hierarkiskt underordnade 

                                           
493 Robinson (2000) omtalar det också som valet mellan ”the one text” och ”the many 
texts”. 
494 Alternativ term är grundtext (se Svedjedal 1999, DuRietz 1999: 77). Den engelska mot-
svarigheten är copy-text. 
495 Bokhistorikern Ridderstad har mycket riktigt också gjort bruk av termen basdokument i 
utgivningssammanhang (2003: 127), just för att poängtera vikten av att se inte bara doku-
mentets text utan dess helhet, fysikalitet och allt, som potentiellt meningsbärande. 
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bastexten, t.ex. en variantapparat. Tillvägagångssättet brukar tillskrivas Gregs 
utveckling av bastextteorin.496 Det eklektiska inslaget kan också göras mer 
markant, om en enstaka källtext inte får den centrala roll den normalt har i 
bastextbaserad utgivning. Tanselle har föreslagit att utgivare bör kunna dra 
fulla konsekvenser av det eklektiska tillvägagångssättet, och självständigt i 
förhållande till en eller annan version metodiskt bygga upp en helt egen 
bastext,497 och vara tydlig med detta förfarande. För varje fras, ord och tecken 
väger utgivaren samtliga versioner mot varandra och väljer det för ändamålet 
mest lämpliga. Resultatet blir en deklarerat konstruerad snarare än emenderad 
text.498 Bastexten skulle då ta ett kliv närmare måldokumentets sfär, och 
utgivaren skulle förhålla sig ännu mer självständig gentemot startdokumenten 
än vad den eklektiska intentionalismen redan gör. 

Bastextutgivning enligt Gregs metod får alltjämt sägas utgöra den viktigaste 
principen i framför allt angloamerikansk vetenskaplig utgivning.499 Förfarandet 
saknar likväl inte kritiker. Den kanske oftast framförda kritiken vänder sig mot 
den eklektiska, editoriellt konstruerade text som ofta blir resultatet av 
bastextutgivning, i synnerhet när emendationerna är tillskott från versioner 
som befinner sig på skilda stadier i verkets levnadslopp. Redaktionen bakom 
den pågående utgivningen av Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) intar exempelvis 
i sina textkritiska riktlinjer en utgivningsteoretisk position för ”grundtekstens 
historiske autenticitet” och mot ”et begreb om forfattarens intention, som 
under alle omstændigheder er tvivlsomt.”500 De avfärdar vad de ser som 
kontaminerad text: 

                                           
496 Greg 1950–51. Greg byggde i sin tur på bibliografen McKerrow. 
497 Tanselle 1994, med tillägg i Tanselle 2001: 71. 
498 Tanselle argumenterar så här: 

The text that one would otherwise have chosen as copy-text would no doubt still often carry the most 
evidentiary weight as one decides on individual readings [...]. But the psychology of editing would be 
different because every element of the critical text would be the result of a positive action (in support 
of some goal, not necessarily final authorial intention); none would be the product of the passive 
notion of ”retaining” something. [...] I believe this shift in thinking is necessary to fulfill the underlying 
logic of critical editing. (Ibid.) 

499 Den är exempelvis helt grundläggande för MLA:s vetenskapliga utgivning (MLA 2003). 
500 SKS 1997: 17. 
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Er førstetrykkets tekst ikke en ”ren” Kierkegaardtekst, så er den i det mindste én 
tekst, hvorimod en tekst, der var fremkommet ved kombination af accidentalier [...] 
fra renskrift og substantieller [...] fra såvel renskrift som tryk, ville være en 
kontamination.501 

En annan kritik påpekar att författare inte sällan arbetar med en medvetenhet 
och rentav förväntan att redaktörer, förläggare och andra aktörer kommer att 
intervenera i texten och påverka den, och att det därför är besvärligt att skilja 
mellan den intentionella idealtexten och den publicerade naturaltexten. Detta 
kan förefalla undergräva kraften i bastextteorin. 

Där den editoriellt intervenerade bastexten till sin karaktär är alexandrinsk, om 
vi knyter an till Greethams resonemang om den antika textkritiken, finns 
också en pergamonsk motkraft, som också anas i SKS’ kritik ovan. Den under 
1900-talet mest iögonenfallande konsekvensen av det pergamonska idealet är 
den best-text-utgivning vi nämnde tidigare, där utgivaren bör välja en enskild 
naturaltext för utgivning och i största möjliga mån avhålla sig från inter-
vention i den: endast uppenbara textfel rättas. Det finns således en kritik mot 
eklektiska utgåvor som går ut på att de är ahistoriska: de presenterar en text 
som kanske aldrig tidigare existerat. Försvarare av eklektiska, ”ahistoriska” 
representationer argumenterar däremot för att dessa emellanåt erbjuder det 
bästa eller rentav det enda sättet att lägga ett förklarande mönster över en 
samling dokument.502 

Utgivarens emendationer och andra interventioner kan synliggöras i olika grad 
i den typiska vetenskapliga utgåvans hierarkiska dokumentsektioner. 
Redovisning av rättelser, ursprungliga och alternativa textlydelser kan sprängas 
in direkt i huvudtexten, markerade genom exempelvis klamrar eller andra 
typografiska hjälpmedel. De kan också frigöras från huvudtexten och 

                                           
501 Ibid. (se också en liknande hållning i Zeller 1975: 239). Trots den polemiska avsikten 
förefaller det något egendomligt, inte minst i ett textkritiskt sammanhang, att påstå att den 
teckensekvens som blir resultatet av denna kontamination inte skulle vara ”én tekst”. Mer 
om substantieller och accidentalier strax nedan. 
502 Eklektisk metod används för övrigt allt oftare för att återskapa förlorade handskrifter 
genom att digitalisera och sammanfoga fysiskt spridda fragment. Ett pågående exempel är 
The Codex Sinaiticus Project (Parker, Robinson & McKendrick u.u.). Ett svenskt närliggande 
exempel är Riksarkivets projekt Medeltida pergamentomslag (MPO-projektet 2006). 
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förpassas till paratexter inom utgåvans volym såsom rättelselistor, variant-
apparater och notapparater,503 eller till en eller flera separata volymer, varvid 
alltså huvudtexten kan ges ett renare intryck. Skälen kan vara rent praktiska, 
t.ex. att variantapparaten blir alldeles för omfattande, eller att utgåvans publik 
antas vara mindre intresserad av textkritisk information. De vetenskapliga 
paratexterna med sin formaliserade kodifiering stänger in texten bakom 
taggtråd, menar exempelvis Mumford i en beryktad artikel.504 Skälen kan också 
vara av mer principiell natur, t.ex. att vilja lyfta fram verket och tona ned 
utgivaren och dennes tolkande subjekt som en närvaro i utgåvan. 

På det sättet kan man för tryckta medier göra en arbetsdelning för den 
vetenskapliga utgåvan mellan flera band med olika uppgifter, en arbetsdelning 
som också får en logisk förlängning i digitala medier som ju ytterligare öppnar 
upp möjligheter vad gäller lagrings- och presentationsutrymme. Det finns en 
tendens att i utgivningsteoretiska sammanhang reducera genren tryckta 
vetenskapliga utgåvor till slutna enbandsvolymer, och diskutera för- och 
(oftare) nackdelarna med att inom en tryckt volym pressa in ett antal 
dokumentdelar, och hur volymens fysiska begränsning därför tvingar utgivare 
att exkludera ett eller flera sådana.505 Som synes behöver det dock inte alltid 
vara så. Också i tryckta utgåvor kan alltså vissa editoriella eller auktoriella 
paratexter sprängas ut och avskiljas från den egentliga utgåvetextens volym.  

Oavsett grundvalen för placeringen av redovisningen av emendationer, 
varianter och andra paratextuella element, kan utgivarens närvaro sägas vara 
mer respektive mindre framträdande i den publicerade utgåvan, men ett 
genomgående ideal i utgivningspraktiken är att utgivarens alla ingrepp i texten 
skall redovisas någonstans i utgåvan. 

Om bastexten för en vetenskaplig utgåva hämtas från en existerande version – 
vilken bör väljas? Här finns i huvudsak tre olika principer med gamla 

                                           
503 Noterna kan utformas som t.ex. marginalnoter, fotnoter, slutnoter eller, i en digital 
vetenskaplig utgåva, pop-upnoter. 
504 Mumford 1968. 
505 Så t.ex. i McGann 1991. 
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traditioner. Två ingår tydligt i en intentionalistisk tradition, det tredje har 
relevans också i ett mer textsociologiskt sammanhang. Utgivaren bör sålunda 
till grund för textetableringen välja 

1. författarens manuskript,506 när utgivaren är mer intresserad av förfat-
tarens originalintention än av eventuella ändringar, strykningar och tillägg 
som kan ha gjorts av andra aktörer än författaren, och när utgivaren har 
skäl att anta att manuskriptversionerna är ett bättre uttryck för 
originalintentionen än senare, publicerade versioner.507 

2. den sista författarsanktionerade versionen, vanligtvis den sista tryckta 
utgåvan, när utgivaren arbetar med ett finalintentionellt ideal, dvs. antar 
att författaren kontinuerligt arbetade med verket på ett för denne 
kvalitetshöjande sätt. Principen har rötter i tysk utgivningsteori och 
förordades av Lachmann. Den benämns därför ofta, även i icke tysk-
språklig litteratur, ”Ausgabe letzter Hand”. 

3. den först utkomna tryckta versionen, när utgivaren är mer intresserad 
av att fånga den textform som först mötte den läsande publiken och 
som kanske också är versionen med störst receptionshistorisk resonans.  

Därmed också sagt att intentionalister inte har ett uniformt intresse. Den 
eftersökta intentionaliteten behöver således inte med nödvändighet vara vare 
sig ursprunglig eller slutlig, och den kan också variera när det gäller vems eller 
vilkas intention vi talar om.508 Det är givetvis också på det sättet,  att redan 
den inomeditionella variation vi noterade i avsnitt 2.3.6 kan erbjuda en 

                                           
506 Manuskript är en övergripande term och avser såväl maskinskrivna som handskrivna 
texter, för den senare kan termen handskrift brukas. Manuskript nedskrivna av 
upphovsmannen själv betecknas som autografer. 
507 Bowers (1964b) levererar argument för varför autografen, där den bevarats, bör 
premieras framför första utgåvan som bastext. 
508 Intentionalismen intresserar sig alltså vanligen för den sista av författaren sanktionerade 
versionen, men intentionaliteten kan lika väl uppfattas som ett socialt kontrakt mellan flera 
inblandade aktörer. Intentionen kan med andra ord vara ”of any kind whatsoever – 
original, final, occasional, authorial, nonauthorial, composite, corporate, institutional etc. – 
depending on the purpose or aim of the editorial efforts involved.” (DuRietz 1998: 53) 
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vetenskaplig utgivare av en enskild version en uppsättning med flera olika 
alternativ att utgå från som bastext för sin utgåva.  

Med det starka inflytandet från tysk utgivningstradition, har den andra, 
finalintentionella principen länge varit tungt vägande i svensk vetenskaplig 
utgivning,509 även om denna dominans kommit att luckras upp de senaste 
decennierna. Sålunda representerar tre stora, omskrivna svenska utgivnings-
projekt varsin av principerna.510 Den pågående nationalutgivningen av Strind-
bergs samlade verk anlägger ett originalintentionellt ideal, och väljer därför i 
första hand originalautograferna (där sådana finns bevarade).511 Utgivningen 
av Almqvists samlade verk har däremot en mer litteratursociologisk utgångs-
punkt, och fokuserar därför i stället de första tryckta versionerna.512 Den 
avslutade utgåvan av Ekelöfs Skrifter har däremot ett finalintentionellt fokus.513 
Samtidigt är det inte ovanligt att ett och samma utgivningsprojekt till följd av 
dess särskilda material- och textläge tillämpar mer än en av dessa principer, 
som vi såg ett exempel på ovan. Läget är ungefär detsamma i de skandinaviska 
länderna: exempelvis väljer den pågående utgivningen av Kierkegaards 

                                           
509 Jfr Ståhle Sjönell 1999. 
510 Landgren 1998: 20f. 
511 Dahlbäck et al. 1981– . 
512 Romberg et al. 1993– . Om utgivningsarbetet och vägledande principer, se t.ex. Svedje-
dal 1998a. 
513 Ekner 1991–1993. 
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samlade skrifter förstatrycket som bastext, medan tidigare utgivningar haft en 
finalintentionell orientering.514 

Behovet av bastext uppstår förstås till följd av en bestämd intagen 
utgivningsteoretisk position, där strävan ofta är att (re)presentera en idealtext 
av ett verk,515 dvs. utgåvor som kan sägas vara verk- snarare än dokument-
orienterade. I en dokumentorienterad tradition är det förstås inte på samma 
sätt relevant att tala om bastext. I en faksimilutgåva eller en diplomatarisk 
utgåva har en utgivare att förhålla sig till ett startdokument som skall 
representeras i ett måldokument, och behöver i just det avseendet vanligtvis 
inte bekymra sig om alternativa versioner. Fortfarande gäller dock för 
exempelvis diplomatarisk utgivning att etablera startdokumentets text och 
fastställa hur den bäst skall representeras i måldokumentet.  

4.2.2 Variation 

4.2.2.1 Versionering 

Vetenskaplig utgivning arbetar fram till 1900-talet, har vi sett, med antikens 
profana och kyrkliga flerversionella verk. Vi har emellertid också nämnt att 

                                           
514 SKS 1997: 17f. Utgivarnas resonemang kring detta motiverar emellertid en kommentar. 
SKS omfattar alla bevarade skrifter av Kierkegaards hand – tryckta som otryckta. De flesta 
tryckta skrifter nådde aldrig en andra tryckning. Kierkegaard ändrade ofta texten fram till 
och med förstatrycket. Därför, menar utgivarna av SKS (Ibid.: 18), skulle en utgåva efter 
manuskripten gå miste om den skapandeprocess Kierkegaard utövade mellan manuskriptet 
och förstatrycket, medan en finalintentionell utgåva inte skulle ge väsentligen andra texter 
än en förstatrycksinriktad utgåva. Däremot skulle, enligt utgivarna (Ibid.), en finalintentio-
nell utgåva få ”et uensartet grundlag”, eftersom bara få texter trycktes mer än en gång, 
medan en utgivning efter första trycket anses få ett mer ”ensartet grundlag”. Med andra ord 
eftersträvas en utgivningsteoretisk princip som är uniform för alla utgivna texter. Detta är 
emellertid dunkelt. Hur skulle SKS’ utgivning av både tryckta och otryckta verk kunna leda 
till något annat än en ”uensartet grundlag” – materialläget växlar ju med olika dokument- 
och publikationstyper? Opublicerade dokument såsom utkast och skisser till aldrig tryckta 
verk kan t.ex. knappast få samma ”grundlag” som de tryckta, publicerade skrifter som 
genomgått en medveten auktoriell textuell bearbetning med avseende på att de strax skall 
bringas till offentlighet. 
515 Jfr med hur den deskriptiva bibliografin arbetar med ett ”idealsurrogat” i form av 
idealexemplar. 
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versionalitet ingalunda är unikt för dessa litteraturer. Tvärtom avsätter de allra 
flesta verk, oavsett epok och genre, flera varierande avtryck i form av 
versioner. För verk där både autografer och tidiga avskriftsversioner saknas, 
kan inte sällan extrem olikhet råda mellan de existerande, yngre versionernas 
textlydelser.516 

Version signalerar inom textkritiken skilda auktoritativa och sammanhängande 
former av ett verk och omfattar den bibliografiska nivå FRBR betecknar med 
”uttryck”, även om också skilda ”manifestationer” inte sällan erövrar 
versionshöjd. Hur versionsbegreppet definieras är underkastat utgivnings-
teoretiska positioner. Shillingsburg knyter sålunda versionsbegreppet till en 
författarintention och till en abstrakt, tänkt författartext.517 Ett exemplar av en 
tryckt manifestation, liksom redan en autograf, bör med en sådan utgångs-
punkt inte förstås som ekvivalent med en version, utan som en mer eller 
mindre trogen representation av den tänkta versionstexten (autografen kan 
exempelvis innehålla skrivfel och avsiktligt utelämnade tecken, ord eller hela 
fraser markerade med koder, abbreviaturer eller stenografi). En autograf kan 
rentav innehålla flera versioner, identifierbara antingen genom att de placerats 
sekventiellt efter varandra, eller genom att utläsas av topografiska hjälpmedel 
(t.ex. att en särskild versions textfragment ligger i någon viss av sidornas 
marginaler) eller bibliografiska koder (t.ex. skilda skrivstilar eller bläckfärger). 
För en textsociolog eller materialfilolog är det däremot mer relevant att knyta 
versionsbegreppet till naturaltexter i faktiska dokument, och först därefter 
eventuellt ta ställning till vilka aktörer som varit delaktiga i tillkomsten av 
respektive versioner eller versionsfragment. Överlag knyter textkritiken 

                                           
516 Ett slående exempel ur de drygt 50 bevarade handskriftsversionerna av Chaucers 
Canterbury Tales ger Robinson 1996a: 104. Han spänner ögonen i en textpassage om 20 ord. 
Vid en textkritisk granskning som iakttar både grafemiska och grafetiska varianter (mer om 
sådana nedan), har bara fyra av dessa tjugo ord stöd i samtliga vittnen. För resterande 80 % 
råder oenighet mellan vittnena. En tryckt, monografisk bastextutgåva av detta verk 
kommer således att återge en extremt multiform text som huvudsakligen uniform. 
517 Shillingsburg 1996: 44. 
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versionalitet till lingvistisk textsekvens, medan den grafiska framträdelse-
formen sällan ges sådan status.518 

Grunden för versionskategorisering varierar, men utgörs vanligen av: 

 temporalitet, t.ex. temporala (s.k. diakrona) eller atemporala (s.k. 
synkrona) versioner, eller versioner tillkomna vid olika skeden i ett 
verks levnadslopp 

 språk, t.ex. auktoriella eller icke-auktoriella översättningar 

 upphov, t.ex. auktoriella eller icke-auktoriella versioner 

 medialitet mellan kommunikationsformer, t.ex. verbala texter, 
serieromaner, scenframföranden eller filmatiseringar  

 medialitet inom en kommunikationsform, t.ex. handskrifter samt 
tryckta och elektroniska versioner  

 komposition, t.ex. publiceringar i följetonger eller i tryckta romanband 

 stil och genre, t.ex. en romanversion eller en dramaversion av samma 
verk 

 målgrupp, t.ex. yngre eller äldre läsare 

Till var och en av dessa kategorier kan man förstås foga undergrupper: för 
tryckta versioner t.ex. olika editioner, impressioner och emissioner, medan 
undertyper av elektroniska versioner kan definieras efter produktionsteknik 
och filformat, bärande dokument- och medietyp eller distributionsteknik.519 
Det bör dessutom påpekas att flera av dessa versionsindelningar ofta samman-
faller, t.ex. målgruppsversioner med språkliga eller mediala versioner.  

                                           
518 Den mest markanta förändring som en text genomgår, när den utges på nytt, brukar (…) 
vara den typografiska. Textens nya ansikten blir därför viktiga att avläsa för den diakroniska 
forskningen.(Riddderstad 1999: 5) 
519 Kirschenbaum 2002. 
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Ett klassiskt problem inom vetenskaplig utgivning är därför att avgöra om två 
näraliggande texter är versioner av samma verk eller om de utgör två skilda 
verk.520 Svaret beror både på utgivningens syfte och målgrupp och på till vilket 
utgivningsteoretiskt ideal utgivaren ansluter sig: originalintentionellt, final-
intentionellt, textgenetiskt, textsociologiskt eller materialfilologiskt. Det är i 
förhållande till en sådan position respektive utgivare måste bedöma huruvida 
avvikelserna mellan texterna är signifikanta nog att betrakta de två som olika 
(om än förstås besläktade) verk. För exempelvis Parker, med en original-
intentionell orientering i sin utgivning, är verkbegreppet starkt knutet till en 
tidig författarintention.521 Alla versioner som kan sägas bidra till att repre-
sentera den kreativa intentionen är då relevanta, medan omvänt versioner med 
mycket distortion, korruption och icke-auktoriell påverkan faller bort som 
kandidater till den vetenskapliga utgåvans textmaterial. Textsociologen Thorpe 
tilldelar däremot offentliggörandet en verkdefinierande status.522 För honom 
utgör således varje publicerad revision ett nytt verk i sin egen rätt (och är 
därför potentiellt sett ett objekt för en egen vetenskaplig utgivning), men före 
ett sådant offentliggörande är revisionen ingenting mer än ett privat 
dokument. Även textsociologer som McKenzie och McGann betonar hur 
olika utgivna versioner är resultat av olika sociala kontrakt och därför 
värdefulla historiska vittnen i sig själva. Med ett verkbegrepp hårt knutet till en 
texts sociala existens och betydelse, kan versioner lättare erövra egen 
verkshöjd. 

                                           
520 En särskild svårighet är att avgöra om olika versioner av ett verk är att betrakta som 
seriella eller parallella. Är det antagligt att Ezra Pound såg på sina 37 versioner av Cantos 
som seriella inristningar av ett och samma koherenta verk i ständig kumulativ utveckling, 
eller utgör de snarare diskreta och avsiktliga variationer över ett givet tema, vilka var och en 
åtminstone i princip åtnjuter ett egenvärde? Svaret beror på huruvida utgivare anlägger ett 
verk- eller dokumentorienterat perspektiv, men också förstås på de eventuellt bevarade 
indikationer de kan ha på hur författaren själv betraktade versionernas status. Svårigheten 
att bedöma detta är också så mycket större när några sådana bevarade indikationer inte 
existerar. Vi kan exempelvis inte veta huruvida Vergilius’ Eneiden redan under författarens 
livstid existerade i skilda auktoriellt avsiktliga versioner. 
521 Parker 1984: 11ff., 49ff. 
522 Thorpe 1972: 46. 



 

  Bibliografisk funktion | 186

Det klassiska verktyget att hantera och redovisa versionalitet är det stemma 
och den stemmateknik vi presenterade och diskuterade i sektion 3.3. Stemmat 
är ju uttryckligen ett redskap att välja ut ett enskilt bästa vittne som grund för 
en vetenskaplig utgåva, eventuellt med tillskott från andra vittnen eller genom 
konjekturer. Av de skäl som diskuteras både ovan och nedan kan det i 
utgivningsarbeten emellertid vara mer relevant att avstå från en bastext och 
tanken på att utgåvan skall byggas upp kring en enskild version, och i stället 
utgå från två eller flera parallella versioner av det utgivna verket och också 
representera dessa versioner, alltså lyfta upp mer än en textversion till samma 
hierarkiska representationsnivå. Detta har kommit att kallas versionering. 

Skälet till versionering kan vara att utgivaren ansluter sig till ett annat 
utgivningsideal än det som förutsätts i Gregs bastextteori, som ju avser att 
komma åt författarens intention genom en enskild, editoriellt intervenerad 
textversion som bäst representerar intentionen. Utgivaren kanske är mer 
intresserad av hur publiker och överförare i ett postauktoriellt sammanhang 
valt att textuellt representera verket, av vad den textuella framträdelseformen 
kan säga om den samtid som transponerat texten. Ett annat skäl (som också 
kan sammanfalla med det förra) kan vara av en mer pragmatisk natur, att 
versioner av ett verk skiljer sig så pass mycket från varandra att en emenderad 
bastext inte kan representera verket meningsfullt ens för en utgivare i Gregs 
anda, och att det då förefaller utgivaren rimligare att etablera texten i flera 
versioner och låta utgåvan presentera dessa parallellt. Ett tredje skäl kan vara 
produktionsideologiskt, att bastextmetoden i utgivarens ögon inte harmoni-
erar med hur denne ser på sin egen, användarnas och själva utgåvans 
respektive roller. Att låta utgåvan presentera mer än en textversion av verket 
kan då förmodas ge användarna större befogenheter och tona ned de 
editoriella ingreppen, samtidigt som utgåvan kan upplevas komma det 
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dokumentära arkivet närmare.523 Vi kommer att återkomma i nästa kapitel till 
en diskussion om maktbalansen mellan utgivare och användare i särskilt 
digitala utgåvor och arkiv. Vi berör den dock i korthet redan nedan i samband 
med arkivutgåvor. 

Hur kan versionering åstadkommas i vetenskapliga utgåvor? Eftersom 
versionering gör att klustringen tappar mark till fulltexttransponering, ställer 
tillvägagångssättet andra krav på måldokumentet än bastextmetoden, framför 
allt behöver den större utrymme. En tryckt vetenskaplig utgåva kan bara i 
begränsad omfattning tillgodose den versionering som består i att inkludera 
parallella versioner med full textrepresentation, medan en digital vetenskaplig 
utgåva avsevärt ökar sådana möjligheterna. Några utgåvetyper har utvecklats 
dels som svar på versioneringsbehovet, dels som svar på önskemål om en 
generellt sett ökad omfattning och inklusivitet i utgåvor. 

En vanlig utgåvetyp är parallellutgåvan, där två versioner, inte sällan språkliga, 
ställs mot varandra för jämförande överblick. Ofta presenteras den ena 
versionen på den tryckta utgåvans versosidor och den andra på dess recto-
sidor. Eventuellt är parallellutgåvan dessutom försedd med någon form av 
variant- eller notapparater (se figur 3). 

                                           
523 McGann 2001: 62. Reiman (1987) ser sålunda versionering som motsatt till edering. För 
honom är det ett sätt att låta läsarna själva få möjlighet att anta utgivarens roll. Machan 
ställer uttryckligen versionering och editoriell tolkning mot varandra, samtidigt som också 
han ser en automatik i att versionering stärker användarens makt och kontroll, medan 
editoriell ”judgement” kan upphävas. För honom representerar digital hypertextualitet 
vägen till sådan versionering och ökad användarmakt via t.ex. egen textkollation (Machan 
1994: 302-312). Sådan läsarstyrd textkollation är emellertid möjlig också i tryckta medier 
(även om den kan underlättas av digitala medier) – det finns ingen absolut koppling mellan 
versionering och textkollation å ena sidan och hypertext å andra sidan. Den synoptiska 
textkollation som möjliggörs av exempelvis Blakearkivet har i sig inget med digital 
hypertextualitet att göra. Se också Robinson (2000, 2002) för argument för att editoriell 
”judgement” över huvud taget bör synliggöras snarare än upphävas just i digitala flerversio-
nella utgåvor. 
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Figur 3. Parallellutgåva (Vergilius’ Eneiden i den franska Budéutgåvan) 

Det finns också redan tidigt exempel på utgåvor med flera parallella (vertikalt 
eller horisontellt placerade) versioner, s.k. synoptiska utgåvor.524 Origenes’ 
Hexapla, producerad någon gång före år 240, kan möjligen ha varit den första 
kritiska synoptiska utgåvan av texter ur Bibeln. Den sprang ur den förvirring 
som hade uppstått kring den textuella variationen mellan olika handskrifts-
versioner. Hexapla presenterade fem eller (mer troligt) sex parallella versioner, 
således med möjlighet till viss textkollation. Den tidiga tryckkulturens mest 
kända synoptiska utgåva är den s.k. polyglotta Bibeln.525  

Den synoptiska utgåvetypen har fått en renässans i digitala utgåvor. Dessas 
inklusiva potential lockade redan tidigt utgivare att konstruera utgåvor med ett 
stort antal fulltextversioner, och därefter låg det nära till hands att vilja skapa 
verktyg för parallella och synoptiska presentationer av flera av dessa versioner 

                                           
524 En god introduktion till synoptiken ges i Haugen 2001. 
525 Se även 3.3.1. 
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i en och samma skärmbild. Större och mer omtalade digitala vetenskapliga 
utgåvor har mycket riktigt satsat särskilt på sådana möjligheter. Den digitala 
utgivningen av William Blakes verk går exempelvis långt i sin versionering 
genom att återge faksimil och transkription av ett exemplar av varje tryckning 
av varje bok av Blake,526 medan utgåvan av Wordsworths och Coleridges 
Lyrical Ballads kombinerar versionering med en genealogisk textkollatio-
nering.527 Utgåvan av ett verk av den flamländske författaren Stijn Streuvels 
innehåller både en arkivdel, med återgivningar och transkriptioner av de 
enskilda startdokumenten, och en bastext, i utgåvan kallad orienteringstext.528 
Robinson argumenterar för att en digital utgåva på det här sättet kan kombi-
nera flera tekniker att visualisera flerversionalitet och varianter: 

In print form, one cannot do more than present each of these visualisations 
separately, at best consecutively or adjacent, and leave it to the reader to trace the 
connections between the distinct views. There is potential to do much better in the 
electronic medium: to combine any of these visualisations, to help understand the 
many texts and their relations.529 

Ett något annorlunda exempel på inklusivitet i vetenskapliga utgåvor är 
variorummodellen,530 som skall erbjuda tillräcklig apparat för att användaren 
skall kunna navigera genom den forskning som företagits fram till just denna 
utgåva. En variorumutgåva kan rikta strålkastarljuset mot två olika typer av 
material:  

 antingen tidigare utgivares kommentarer och noter, eller  

 etablerade texter och alla varianter i tidigare utgåvor.  

                                           
526 Eaves, Essick & Viscomi 1996– . 
527 Graver & Tetreault 2003. 
528 De Smedt & Vanhoutte 2000. 
529 Robinson 2003: 130. 
530 Ett förkortat uttryck för frasen “editio cum notis variorum editorum”, dvs. en utgåva 
med olika (tidigare) utgivares noter. Variorumutgivning förknippas ofta med Shakespeares 
verk (ett gärna anfört mönsterexempel är Furness & Furness Jr 1871–1955), men två 
uppmärksammade digitala projekt är också variorumutgåvan av Cervantes’ Don Quijote 
(Urbina et al. 1998– ) och den tyska kompaktskiveutgåvan Stellenbibliographie zum Parzival 
Wolframs von Eschenbach (Yeandle et al. 2002). 
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Variorumutgåvan syftar alltså snarare att återge tidigare vetenskaplig reception 
och forskning än att etablera en egen, enskild text. En variorumutgåva kan 
rentav helt sakna egen textetablering och bara lyfta in text som redan etablerats 
i tidigare vetenskapliga utgåvor. För varje enskild passage i det utgivna verket 
kan användaren av en variorumutgåva således ta del av hur den sett ut i flera 
eller samtliga tidigare utgåvor, liksom vad flera eller samtliga utgivare och 
kommentatorer haft att säga om den. I den meningen är en variorumutgåva 
ett bibliografiskt metaredskap: en vetenskaplig utgåva av vetenskapliga 
utgåvor. Med sin benägenhet att ”foreground multivocal comparison of 
morselized utterances rather than continuity of view”,531 utgör variorum-
utgåvan en länk mellan den monografiska bastextutgåvan och arkivet. 

Ett ytterligare exempel är nämligen Kanzogs förslag att bygga s.k. 
arkivutgåvor.532 En sådan skulle inkludera ett verks alla textversioner och 
varianter i en så detaljerad grad att den skulle kunna räcka som surrogat för 
startdokumenten för framtida vetenskapliga utgivare av verket. För Kanzog 
var det centralt att en arkivutgåva inte skulle innehålla editoriella kommentarer 
eller kritiskt emenderade texter, den skulle bara hålla sig till att presentera 
startdokumentens ”fakta”. Inte oväntat har Kanzogs förslag stött på kritik 
som framför allt hävdar att startdokumenten inte kan (re)presenteras så 
uttömmande att originalen inte behöver konsulteras av forskare och framtida 
utgivare. Implicit tycks det mimetiska antagandet och ersättningsmodellen 
vara inbyggd i Kanzogs förslag, liksom också en föreställning att utgivares 
urval och tolkningar i representations- och reproduktionsförfarandet kan 
disambigueras till generella formalismer. 

Med idén om en arkivutgåva har vi kommit långt bort från den 
intentionalistiska utgåvan, där en utgivares temperament och vägledande 
kompetens har gallrat startdokumenten och sorterat och strukturerat 
resultaten. Editoriell exklusion ger vika för (total) inklusion, utgivarfunktionen 

                                           
531 McCarty 2005: 96. 
532 Kanzog 1970. 
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får en låg närvaro i utgåvan, och själva utgåvan är på väg att ta steget över till 
arkiv.   

Göttsche föreslår att Kanzogs idé trots allt kan komma att realiseras genom 
digitala hypertextutgåvor.533 Å ena sidan kan han därmed riskera en medial 
överföring av det mimetiska antagandet och ersättningsmodellen liksom av 
disambigueringstanken.534  

Å andra sidan är det onekligen så, att åtskilliga digitala vetenskapliga 
utgivningsprojekt söker nyttja digitala mediers större inklusivitet, hyper-
textualitet och flermedialitet i en grad som gör att de utvidgar utgåvekonceptet 
mot ett laboratorium eller arkiv.535 Med sina inkluderade kommentarer, 
kritiska analyser och emenderade texter vid sidan om fotofaksimil signalerar 
de dock en högre editoriell närvaro än Kanzog avsåg med sitt förslag. 

Det finns nämligen en spänning mellan skilda utgivningsideal och utgåvetyper 
när det gäller hur pass synlig utgivaren är i måldokumentet. En läseutgåva 
signalerar exempelvis en hög auktoriell och en låg editoriell närvaro, medan i 
en kritiskt kommenterad bastextutgåva utgivarens närvaro markeras såväl i 
ingreppen i huvudtexten som i de många editoriella paratexterna. I 
flerversionella utgåvor, som saknar emenderad bastext, lyfts de enskilda 
versionerna och startdokumenten upp och kommer i form av fulltext-
representation närmare användaren. Utgivarens närvaro kan bli mindre 
markerad, då utgåvan drar sig mot ett arkiv för olika aktörers egna 
textframhämtningar (jämfört med en monoversionell utgåva som en materiali-
sering av den framhämtning och bearbetning en enskild aktör, den veten-
skapliga utgivaren, redan gjort). Användaren tillmäts större möjlighet att själv 
utföra editoriella och bibliografiska uppgifter gentemot versioner och doku-

                                           
533 Göttsche 2000: 62f. 
534 En risk jag tar upp till diskussion i Dahlström 2000c: 19f., 31 n. 36 respektive Dahlström 
2004: 24, 26.  
535 Något som också understryks av den tilltagande tendensen att kalla produkten av 
utgivningsarbetet för just arkiv, t.ex. The William Blake Archive (Eaves, Essick & Viscomi 
1996– ), The Rossetti Hypermedia Archive (McGann et al. 2000– ), Dickinson Electronic Archives 
(Smith et al. 1997– ) och The Walt Whitman Archive (Folsom & Price 1995– ). 
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ment. De eventuella problem och frågor sådan omorientering kan tänkas leda 
till tas upp till diskussion i kapitel 5. 

Versionering är inte en oomstridd metod inom den utgivningsteoretiska 
litteraturen.  Kritiska argument som framförts är att den riskerar bli ett sätt för 
utgivaren att undvika att utöva en del av den särskilda utgivarkompetens en 
användare kan förväntas vilja finna i en vetenskaplig utgåva, i form av 
exempelvis etablerad text eller en premierad version.536 En utgåva som lyfter 
upp mer än en version till fulltextnivån ställer förstås användaren som söker 
en mer relevant version än andra inför uppgiften att själv ta mer eller mindre 
aktiv ställning till vilken av versionerna som är den mest relevanta.537 
Utgivaren kan bistå användaren i detta val också i en flerversionell utgåva, 
men ju mer arkivliknande karaktär hos utgåvan, desto större bibliografisk 
uppgift för användaren.  

Den här typen av kritik kan emellanåt blunda för två omständigheter: dels kan 
utgivarens mindre synliga närvaro vara en del av poängen om versioneringen 
är ett led i en medveten produktionsideologi, dels sammanfaller inte versio-
nering nödvändigtvis med utebliven textetablering – de separata text-
versionerna kan mycket väl ha genomgått en kritisk textetablering som också 
rentav innefattat emendation.538 Hur hänger detta ihop?  

Här finns en problematik i begreppet versionering. Utgivningsteorin talar om 
versioner av verk, men strategin med flera parallella framträdelseformer kan 
trots allt tillgripas för att representera olika bibliografiska entitetsnivåer. Med 

                                           
536 Henrikson 2005: 30. Internationellt har exempelvis Robinson vid ett flertal tillfällen (t.ex. 
2000, 2002, 2003 och 2005) utvecklat samma kritik. 
537 Hockey anmärker exempelvis om Robinsons utgåva av The Wife of Bath’s Prologue 
(Robinson 1996b) att även om utgåvans struktur är ”book-like”, tycks programmiljön 
”reduce everything to the same plane or level” (Hockey 2000: 140), varför ansvaret åligger 
användaren att avgöra vad som är viktigt resp oviktigt. Utgåvan ”presents rather than 
analyzes the materials” (Ibid.). Detta beror emellertid också på att den utgåvan i första hand 
är tänkt utgöra rådata för textkollationeringar, sökningar och andra större texthanteringar 
tvärs över flera eller samtliga existerande versioner och bara i andra hand avser presentera 
Chaucers verk som sekventiell lästext. 
538 Vi har redan tidigare konstaterat att en version i sig kan vara manifesterad av olika 
dokument och respektive textuella former. 
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FRBR:s begreppshierarki kan vi exempelvis tala om att en parallellutgåva kan 
presentera olika  

 verk 

 uttryck (genom idealtexter)  

 manifestationer eller  

 exemplar (genom transkriberade naturaltexter eller faksimilerade 
dokument).  

Själva presentationsformen är med andra ord inte absolut kopplad till version 
(eller någon annan bibliografisk nivå), vilket både termen versionering och den 
utgivningsteoretiska diskussionen kring den kan antyda. 

4.2.2.2 Varianter 

Om version är en variation på fulltextnivå, är variant i utgivningssammanhang 
en variation på detaljnivå inom eller mellan texter. De två begreppen är nära 
förbundna: med ett tillräckligt stort antal signifikanta varianter mellan två 
texter kan vi tala om dessa senare som versioner. En utgivare som ställs inför 
varianter behöver bedöma deras ursprung, respektive signifikansgrad och 
avgöra  

 vilka varianter som bör få genomslag, t.ex. i en bastext,  

 vilka som bör redovisas på annat sätt i den vetenskapliga utgåvan och  

 vilka som eventuellt bör exkluderas helt och hållet från redovisning.  

Omfattningen och typen av varianter beror, återigen, av den aktuella 
utgivningens syfte, teoretiska utgångspunkt och målgrupp. Om det rör sig om 
en författarintentionell utgåva, premieras förstås de varianter som utgivaren 
anser ha haft upphovsmannens godkännande, så kallade auktoriserade varianter. 
En receptionshistoriskt intresserad textsociologisk utgivning kan dessutom ha 
intresse av att fånga också icke-auktoriserade varianter, dvs. sådana som 
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uppstått till följd av t.ex. censur, förläggarhand, sättning eller publik-
anpassning. Tanselle försvarar här en författarintentionell hållning med att 
ändå åberopa ett förmodat användarintresse: 

[R]eaders of a scholarly critical text are primarily interested in what the author did 
rather than what a publisher’s editor did.539  

Varianter redovisas, som vi sett, vanligen i en särskild editoriell paratext. 
Denna kan anta en mer eller mindre formaliserad karaktär, t.ex. en resone-
rande kommentar, en lista där varianterna räknas upp, eller – vanligast – en 
särskild variantapparat (se figur 4). 

 

Figur 4: Variantapparat 540 

Att bedöma en variants signifikans för det aktuella utgivningsarbetet och dess 
teoretiska position kan vara besvärligt, och här vilar ett stort ansvar på 
utgivarens erfarenhet och kännedom om författaren, verket och dess texter 
och dokument. Ett hjälpmedel är att kategorisera varianter och tilldela en eller 
flera kategorier en högre relevansgrad än andra kategorier. Variantarbetet är 
och förblir en tolkande insats från utgivarens sida: såväl kategorisering, 
inklusion och exklusion av varianter, som placering, beskrivning och 
utformning av en vetenskaplig variantredovisning avgörs av faktorer som 

                                           
539 Tanselle 1981: 63. 
540 Figuren hämtad ur Izaac 1973: 85. 
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utgivarens tolkande subjekt, utgåvans syfte och publik och det utgivna verkets 
karaktär och materialläge. 

En sådan kategorisering är inom intentionalismen det ovan nämnda 
begreppsparet auktoriserade respektive icke-auktoriserade varianter. De senare kan 
exempelvis vara postuma. Gränsdragningen mellan auktoriserat och icke- 
auktoriserat kan vara svår att dra, inte minst när kringmaterial ger föga 
information om hur upphovsmannen resonerat. Man kan dessutom heller inte 
utesluta att upphovsmannen själv förväntat sig intervention i texten från t.ex. 
förläggarens sida, och att sådana extraauktoriellt skapade varianter i så måtto 
kan sägas ingå i upphovsmannens intentionella text.  

En närbesläktad kategorisering är distinktionen mellan genetiska och genealogiska 
varianter: de förra är knutna till författarens arbete med verket fram till 
originalutgåvan, de senare till verkets levnadslopp även efter denna. Det är 
främst i skillnaden mellan äldrespråklig och nyspråklig litteratur distinktionen 
mellan genetiskt och genealogiskt tydliggörs. För utgivare av antikens verk 
finns som bekant bara genealogiskt, postauktoriellt material att tillgå, och en 
precisering som ”genetiska” varianter är därför tämligen irrelevant inom sådan 
utgivningspraktik. För utgivare av moderna verk är materialläget däremot ett 
annat: där finns inte sällan åtskilliga dokument, versioner och varianter 
bevarade från upphovsmannens arbete med verket både före och efter 
offentliggörandet av en text – stundom också för äldre verk än så.541 

En tredje distinktion är den mellan interna respektive externa varianter, dvs. 
varianter inom ett och samma dokument eller edition respektive mellan olika 
dokument.542 Att ett enskilt dokument kan innehålla varianter är inte så 
egendomligt som det kanske kan låta: exempelvis kan en autograf ha 
bearbetats under lång tid och därför innehålla överstrykningar, alternativa 
formuleringar, rättelser och tillägg m.m. Också för interna varianter varierar 
redovisningsrelevansen med olika utgivningsteoretiska ideal: den textgenetiska 

                                           
541 Se exempelvis Machan (1994: 300) om Chaucer och auktoriell versionering. 
542 Interna och externa varianter behandlas särskilt av flera bidrag i Forssell & Knapas 2003.   
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traditionen kan exempelvis förväntas vara väsentligt intresserad av att redovisa 
framför allt interna respektive genetiska varianter. En underdistinktion har 
dessutom iakttagits mellan spatiala respektive temporala interna varianter.543 Den 
första typen anger på vilken position i dokumentets grafiska textyta varianten 
befinner sig, och kallas därför positionell redovisning, medan den andra 
ordnar varianterna efter kronologisk tillkomst, och benämns följaktligen 
genetisk redovisning.544 Distinktionen är intressant för oss i tre avseenden: 

1. dels åskådliggörs också här en utgivningsteoretisk spänning mellan å 
ena sidan det materiella, grafiska dokumentet och å andra sidan den 
kronologiska författarintentionen,  

2. dels pekar den på en potentiell konflikt mellan editoriell objektivitet 
och subjektivitet (dvs. i så måtto att positionell redovisning kan 
uppfattas mer dokumentreproducerande och objektiv, medan i den 
genetiska redovisningen en högre grad av tolkning träder in),  

3. dels illustrerar den utgivningsteorins dilemma mellan att presentera text 
som antingen ett historiskt, sekventiellt förlopp eller ett rumsligt, 
situationellt utsnitt ur historien.545  

Delvis är problematiken ovan kopplad till det begränsade utrymme en tryckt 
utgåva erbjuder, där en utgivare vanligen tvingas välja att tillgodose antingen 
ett synkront eller ett diakront perspektiv. Förespråkare för digitala veten-
skapliga utgåvor hoppas därför kunna komma till rätta med åtminstone något 

                                           
543 Kondrup 2002. 
544 Den spatiala varianttypen är sålunda samma andas barn som den texttopografi Pichler & 
Haugen (2005) talar om – se not 574. 
545 I t.ex. tysk utgivningstradition finns distinktionen mellan diakrona respektive synkrona 
variantapparater. Jfr också med Vanhoutte 2003, som bekräftar spänningen i moderna 
manuskript mellan spatial position och temporal genetik. Manuskripten utgör ofta ett icke-
sekventiellt pussel av fragment tillkomna vid olika tillfällen, komplext hopflätade tvärs över 
manuskriptet. Vanhoutte pekar dessutom på hur XML-kompatibla märkscheman såsom 
TEI inte ger tillräckliga verktyg för att beakta tidsfaktorn i manuskriptrepresentation. 
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av den spänning distinktionen antyder.546 Genom att dra nytta av hur digitala 
medier skiljer sig åt från tryckta med avseende på lagringsutrymme och 
presentationsdynamik kan en inmatning och uppmärkning av både diakront 
och synkront kopplade varianter göras, och användaren därför välja att följa 
den ena eller den andra varianttypen eller en kombination av dem. Det är 
också tänkbart med en arbetsdelning mellan tryckt och digitalt när det gäller 
var variantredovisningen skall förläggas. Utgivarna av Søren Kierkegaards 
Skrifter, vilka ju siktar på såväl en tryckt som en digital utgåva, ser exempelvis 
en möjlighet med digitala medier att helt lyfta bort den egentliga variant-
apparaten från den tryckta utgåvan och helt satsa på variantredovisningar i 
den digitala utgåvan.547 

Den förmodligen mest omskrivna kategoriseringen av varianter är emellertid 
bastextteorins substantieller respektive accidentalier,548 dvs. mer respektive mindre 
betydelseändrande varianter mellan tryckta texter.549 Substantieller ses vanligen 
som auktoriella till sitt ursprung, accidentalier som icke-auktoriella och 
orsakade av t.ex. förlagens korrekturläsare och tryckeriets sättare. Termen 
accidentalier skall inte tolkas som att varianterna tillkommit ”olyckligt” genom 
förbiseende eller slarv. Inte heller avsåg Greg med sina termer någon värde-
rande rangordning mellan de två varianttyperna. Distinktionen är termino-
logiskt mer besläktad med den filosofiska mellan substans och accidens, och med 
den mellan innehåll och form till sin innebörd.550 Distinktionen tillämpas i bas-
textutgivning på så sätt att en tidig bastext emenderas framför allt via 
substantiellerna i förhållande till senare versioner, medan den generellt bör 
följas med avseende på accidentalier, vilka bara bör ändras vid uppenbara 

                                           
546 [W]e can ask for an apparatus that is more suited to our particular needs, since it need not 
be static like a printed apparatus. [...] [I]t needn’t be there all the time, only when we have asked 
for it. (Lavagnino 1997: ¶ 5.4) 
Se även Faulhaber 1991: 144, Vanhoutte 2003 och Robinson 2003.  
547 SKS 1997: 43f. 
548 Eng. substantives resp. accidentals (Greg 1950–51). 
549 Distinktionen har importerats tämligen sent till Sverige, och tillämpades inte förr än 
under 1990-talet (Svedjedal 1999a: 30). 
550 Bowers (1978) föreslog i stället termerna materialities respektive formalities, Kliman (1999) 
materials respektive immaterials (se även strax nedan). 
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textfel. En intentionalistisk utgivare med en autograf som bastext premierar 
alltså autografens accidentalier, men kan hämta substantiella varianter från 
exempelvis första trycket.551 Orsaken till detta anger Tanselle med största 
tänkbara klarhet: 

[B]ecause a copyist or a compositor reproduces substantives more faithfully than 
accidentals, substantive variants in later transcripts or editions are more likely to be 
worth editorial consideration as possible authorial revisions than are variants in 
accidentals.552 

Resonemanget bygger alltså på antagandet att accidentalier drabbas hårdare än 
substantieller av distortionen i historisk transponering.553 En vetenskaplig 
utgåva med en tryckt version som bastext (t.ex. i brist på tillgång till 
autografer) och som strävar att komma så nära författarens intention som 
möjligt väljer därför ofta en tidig tryckt version. Principiellt behålls dennas 
accidentalier medan substantieller kan plockas in från senare tryckta versioner.  

Det intentionalistiska ursprunget för distinktionen gör att ”betydelse” ofta är 
författarintentionellt knuten, snarare än receptionellt. Exempel på den första 
typen kan vara hela ord och fraser som skiljer sig, medan skillnader i stavning, 
interpunktion, förkortningar och stilsorter ofta räknas som accidentalier. 
Distinktionen är inte absolut – interpunktionella varianter är inte automatiskt 
accidentala, utan kan mycket väl vara intentionellt eller receptionellt 
betydelseladdade och därför att betrakta som substantieller. Utgivnings-
sammanhanget – utgåvans ambition och nivå, det utgivna verkets karaktär, 
den avsedda publiken för såväl bastexten som för den vetenskapliga utgåvan – 
utgör förstås tolkningsramen för varje enskilt utgivningsarbetes distinktion 
mellan substantieller och accidentalier. 

Ridderstad anser termerna substantieller och accidentalier ”besvärliga att 
nyttja”.554 Han förklarar:  

                                           
551 Svedjedal 1999a: 29. 
552 Tanselle 1979: 251. 
553 DuRietz 1999: 79 gör samma iakttagelse, om än med andra termer. 
554 Ridderstad 2003: 128, n. 12. 
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Enkla tumregler som att ordval är betydelsebärande och interpunktion slumpmässig 
eller tryckeripraxis duger inte. Som vi vet från litteraturforskningens domäner, kan 
ett enda kommatecken vara i hög grad betydelsebärande. I själva termerna ligger 
också en värdering.555 

Ridderstads invändning är rimlig om vi talar om att upprätta tumregler 
avsedda som generella för utgivningsprojekt, och att definitivt – och värderande 
– fixera bestämda komponenter och egenskaper i dokument och text som 
antingen substantieller eller accidentalier. Men det kan däremot förefalla både 
rimligt och värdefullt att upprätta tumregler för substantieller och accidentalier 
inom enskilda utgivningsprojekt. Kliman är inne på samma linje: 

[P]unctuation that affects meaning [...] can be considered material (depending on 
the purpose of the scholar’s project). Other variants that do not affect meaning 
within the parameters of one’s project are immaterials or immaterial variants.556 

Begreppsparet substantieller och accidentalier är avsett för analys av tryckt 
text. Distinktionen är med andra ord mediespecifik, därför att den utgår från 
ett antagande om hur produktionen går till i tryckerier. Den är därför mindre 
tillämpbar utanför tryckkulturella objekt, t.ex. handskrifter eller digitala 
dokument (där den för varje visning varierbara framträdelseformen av text gör 
ett begrepp som accidentalier näst intill meningslöst). Den skulle dock med 
någon tänjning kunna tillämpas på ett dokuments materiella och grafiska 
egenskaper, t.ex. McGanns bibliografiska koder. Onekligen finns det fall där 
exempelvis ordmellanrum, typsnitt, teckenstorlek och färg kan vara betydelse-
ändrande, såväl ur ett intentionellt som ett receptionellt perspektiv. Ridderstad 
gör en övertygande poäng av detta: 

Ur textkritisk synvinkel har en texts typografi traditionellt ansetts helt betydelselös. 
Substantieller skall respekteras, accidentalier kan förändras […] Men när en 
textutgivare redovisar olika föreliggande tänkbara grundtexter för en edition, brukar 
typografi inte ens nämnas.  

Men en ren text finns ju inte. Läsaren möter alltid en text som skrift, i en fysisk form. 
Det är textens ansikte vi ser, textens grafiska minspel. 

                                           
555 Ibid. 
556 Kliman 1999: 159. 
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[…] Likaväl som vi diskuterar hur långt man får gå i språklig modernisering vid 
nyutgivning av en äldre text, likaväl borde vi kanske diskutera i vilka avseenden och 
på vilka grunder man får ändra textens fysiska gestalt.557 

Vi skall också komma ihåg, som Robinson påpekar,558 att variant- och versi-
onsbestämning som praktik är underkastad inte bara startdokumentens 
mediala egenskaper, utan också måldokumentens: det som klassas som (bety-
delsefull) variant är också i någon mån det som är möjligt (och inte möjligt) att 
representera med hjälp av måldokumentets mediala arsenal. För vetenskaplig 
utgivning av medeltida handskrifter kan bl.a. information om handstilens 
egenart, individuell bokstavsutformning och färgval vara direkt avgörande för 
skrivarbestämning, attribution och datering. Sådan information ryms inte med 
lätthet i utgivningsteorins variantbegrepp, och har heller inte varit egenskaper 
en tryckt vetenskaplig utgåva kunnat transponera: en transkriptionsutgåva har 
inte verktygen medan en faksimilutgåva sällan har utrymmet för att gestalta ett 
omfattande versions- och variantkomplex. Söderlund påpekar vidare att 
Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk till en början bara 
redovisade de varianter och ändringar som kunde förmodas vara svårläsliga på 
de mikrokort som inledningsvis avsågs följa med utgåvorna – en princip som 
inte längre är aktuell därför att mediet inte längre är aktuellt som 
måldokument.559 Detta är med andra ord också ett exempel på hur 
måldokumentets medialitet kan påverka innehåll och urval när en vetenskaplig 
utgivning formerar ett utgivet verk. 

För en bastextorienterad utgivare är ett dokuments materiella egenskaper 
relevanta för texten så länge dessa genererar substantieller. För en dokument-
orienterad utgivare skulle däremot varje fysiskt varierande framträdelseform 
kunna aktas som egen text, var och en i teorin kandidat till fulltext-
redovisning,560 därför att varje varians kan vara av potentiell betydelse för 

                                           
557 Ridderstad 1999: 26.  
558 Robinson 1993: 276.  
559 Söderlund 2003: 81f. 
560 Robinson (1993) argumenterar för detta med stödjande exempel i rikt kommenterade 
och utsmyckade isländska handskrifter. Dessas individuella utformning berättar ngt för oss 
om sin samtid, men betraktas som i princip irrelevanta för en kritisk utgåva av det 
bakomliggande verkets idealtext. 
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olika publiker i olika tider. Ur den senares synvinkel kan det tyckas hopplöst 
att bestämma vad som skulle kunna vara en substantiell för en läsare i en viss 
situation och inte för en annan. Detta är förstås en konsekvens av 
distinktionens intentionalistiska ursprung. 

 

Figur 5: Lyrical Ballads’ dynamiska textkollation med varianter 561 

Digitala vetenskapliga utgåvor har uppvisat en del oortodoxa sätt att hantera 
och redovisa varianter. Gravers & Tetreaults digitala utgåva av Lyrical Ballads 
använder sig exempelvis av vad utgivarna kallar dynamisk textkollation (se 
figur 5).562 Ett slags inverterad motsvarighet till bastext anger i en vänsterram 
var i texten det finns varianter i versionerna, och aktivering av länkarna gör att 
samtliga i högerramar framkallade versioner flyttar fram till just det aktuella 

                                           
561 Hämtad ur Graver & Tetreault 2003. 
562 Graver & Tetreault 2003. 
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textstället. Huvudtexten är fragmentarisk, medan var och en av de ram-
presenterade versionstexterna levererar varsin fulla textversion.563 

Om en traditionell tryckt utgåva är centripetal, på så sätt att från den 
publicerade utgåvan frånvarande, virtuella versioner genererar en samlande, 
reell bastext, så är Gravers & Tetreaults modell centrifugal: fokus förflyttas till 
de reella fulltextversionerna genom att den variantkarta som ersatt den 
eklektiska bastexten är full med lakunor där minsta variation finns. Variant-
kartan tar inte ställning och presenterar någon av varianterna, utan hänvisar i 
stället till samtliga respektive versioner. De enda läsliga, fulla texterna som 
finns är därför de skiljaktiga versionerna, medan en eklektisk lästext saknas. 

4.3 Transponering 

Om klustring representerar den referensbibliografiska funktionen i veten-
skaplig utgivning, ligger transponering närmare den materialbibliografiska 
ambitionen att gå in i näranalys av dokument och på grundval därav framkalla 
”an absent book before a reader’s eyes” genom att producera ett fulltext-
surrogat för ett eller flera startdokument.564 Vetenskaplig utgivning arbetar 
med två strategier för transponering: en textorienterad och en bildorienterad. 
Den förra yttrar sig i transkription, den andra i faksimilering. Nedan ger vi 
exempel på båda metoderna och diskuterar dem. De två kombineras dess-
utom emellanåt, inte minst i digitala utgåvor: fotofaksimilet av dokumentet 

                                           
563 The variant map still functions as a continuous, privileged reading text whose identity consists of a con-
flation of all witnesses, but it lapses into temporary non-existence when its shared identity is no longer con-
firmed, and, importantly, it possesses heuristic rather than definitive status. [- - -] In other words, the vari-
ant map is a composite text with omitted as distinct from selected readings; variants are not recorded but 
are described as a means of locating them in their respective full texts, where, of course, they do not 
function as discrete variants but holistically, as the aggregated textual record. [- - -] This is [...] inverting 
(but not abandoning) the New Bibliographical method of eclectic editing: now the composite text (formerly 
the physical instantiation of the ‘work’) functions as the fragment and the variant is given full-text status. 
(Sutherland 1998: 31) 
564 En ambition som framstår som tydlig i Tanselles syn på den vetenskaplige utgivarens 
uppgift: 

[A]ll physical characteristics of a document must be scrutinized carefully by the 
editor, since none can be automatically ruled out as unrelated to textual 
considerations. (1998: 240, n. 7)  
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kompletteras av en maskinläsbar transkription av dess text, något som förstås 
underlättar sökning och annan bearbetning av texten. Till detta kommer också 
att digitala utgåvor arbetar med att till måldokumentets transkriptionstext foga 
ett lager av explicit uppmärkning för att representera startdokumentet. Upp-
märkningen kan förstås som ett transponeringsverktyg.  

Av den valda bibliografiska nivån för en vetenskaplig utgåva följer olika 
brännpunkt i transponeringen. Om måldokumentet för transponeringen från 
ett eller flera startdokument är en representation på konkret dokumentnivå 
kommer åtskilliga materialitetsaspekter i fokus, och dokumentspecifika 
egenskaper såsom typografi, stilsorter, handstil, färg, format, komposition, 
papperskvalitet, typsnitt, ordmellanrum och radavstånd – McGanns biblio-
grafiska koder – blir relevanta. Om transponeringen däremot avser lingvistisk 
text, beaktas sådana materiella dokumentegenskaper bara i den mån de kan 
anses relevanta för texten.  

Det materiella dokumentets utomlingvistiskt textuella egenskaper är således av 
större eller mindre intresse att redovisa i en vetenskaplig utgåva. En doku-
mentorienterad vetenskaplig utgivning försöker förstås så långt möjligt trans-
ponera dokumentet och representera det textuellt, grafiskt och materiellt, men 
också för t.ex. bastextorienterad utgivning är det väsentligt att utsätta start-
dokumenten för ingående materialbibliografisk analys och också redovisa re-
sultaten av denna i utgåvan,565 vanligen i en paratextuell kommentar, och ofta 
inkluderande en materialbibliografisk kollationsformel när startdokumenten är 
tryckta. 

Svenska Vitterhetssamfundet (SVS) tar exempelvis tydligt ställning till vad det 
är som transponeras i deras vetenskapliga utgåvor: bastexten, inte dokumen-
tet. I sina riktlinjer skriver SVS: 

Bortsett från faksimilserien [...] är Vitterhetssamfundets utgåvor primärt inriktade på 
att återge grundtextens egenskaper, inte dokumentets.[- - -] I faksimilutgåvan är [...] 
ambitionen att för den moderne läsaren tillhandahålla ett dokument som också i sin 

                                           
565 Se argumentationen i Ridderstad 2003, som menar att vetenskapliga utgivare alldeles för 
ofta brister i att redovisa resultaten av en materialbibliografisk analys av startdokumenten. 
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typografi och form eftersträvar likhet med det som den samtida läsaren hade i sina 
händer. I regel är den vetenskapliga utgåvans syfte emellertid inte att efterbilda [...] 
det historiska dokumentet, utan att presentera en vetenskaplig bearbetning eller 
tolkning av det.566 

Dokumentspecifika egenskaper och McGanns bibliografiska koder är därför 
något som till stora delar faller utanför SVS:s utgivning. Information om 
sådana egenskaper kan visserligen infogas i en kommentar, men styr inte 
utgåvans själva framträdelseform. 

4.3.1 Transkription 

Transkribering är textfångst, och används här som en övergripande 
benämning för ett antal verksamheter som alla syftar till att fånga 
textnotationen i ett startdokument och föra över detta till ett måldokument. 
Processen kan sålunda vara manuell eller mekanisk, analog eller digital. 
Termen transkribering signalerar kanske för många den aktivitet en kopist 
utför som troget skriver av ett dokument, men kan breddas till att omfatta 
allehanda tekniker för att transponera text. Att efter digital skanning av ett 
dokument använda ett program för optisk teckenigenkänning (OCR) för att 
fånga dess text och reproducera den i ett nytt dokument i t.ex. ASCII-format, 
är ett modernt exempel på maskinell transkription.567 OCR ingår i en bredare 
grupp av tekniker för mönsterigenkänning, och arbetar efter någon av två 
huvudprinciper: ord-för-ord (ordigenkänning via ordets grafiska bild matchat 
mot mönstret i en databas) eller tecken-för-tecken (först därefter en ordigen-
känning ur de avkodade tecknen). Även OCR exemplifierar på det sättet en 
bild- respektive textorienterad transponeringsstrategi. 

Om vi inte ansluter oss till ett mimetiskt antagande, får vi acceptera ofrån-
komlig distortion i transponering,568 vilket gör att graden av textuell trogenhet 

                                           
566 Henrikson 2005: 43 och 51; min kursiv. 
567 I digital miljö kan efter en ljudfångst också muntlig text transkriberas till skriftlig nota-
tion (och tvärtom) genom mjukvaror för talsyntes. 
568 Peurell 1999 ger flera slående exempel på transponeringsdistortion orsakad av bland 
annat OCR (se också sektion 2.1.2.4 om textuell bibliografi). 
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i transkriptionell utgivning alltid varierar. En grov uppdelning av transkrip-
tionsnivåer är mellan:569 

 normaliserad (texten får förändras, och görs uniform efter en 
förbestämd norm), 

o moderniserad (där den särskilda normen är det moderna språk-
brukets), och 

 diplomatarisk (texten får inte förändras utan bör transponeras som den 
står i naturaltexten, med eventuella felskrivningar och allt) 

Ofta står valet i utgivningens transkription mellan dessa två huvudtyper. En 
studieutgåva, och ännu hellre en läseutgåva, väljer ofta den normaliserade och 
rentav moderniserade nivån för sin transkription,570 medan diplomatariska 
nivåer ofta förekommer i t.ex. historisk-kritiska utgåvor. Pichler & Haugen 
visar emellertid hur digitala utgåvor i någon mån kan omintetgöra behovet av 
att välja mellan normaliserad och diplomatarisk, eftersom skilda lager av 
sofistikerad uppmärkning kan låta användaren själv bestämma på vilken 
transkriptionsnivå han eller hon vill studera texten.571  

Framställningen nedan kommer i huvudsak att ägnas den diplomatariska 
nivån, dels av utrymmesskäl, dels därför att vi i just den diplomatariska 
transkriptionen hittar de för studien relevanta transkriptionsproblemen. Där 
sätts några av transponeringens dilemman på sin spets. 

                                           
569 Robinson (1996b: ”The choice of level of transcription”) och Haugen (2004: 77ff.) har 
båda föreslagit transkriptionsnivåer anpassade för arbetet med medeltida handskrifts-
utgivning. Robinson skiljer mellan grafisk, grafetisk, grafemisk och regulariserad. De två 
mellersta nivåerna skiljs åt genom att grafetisk transkription markerar skilda former av 
samma tecken i startdokumentet, medan dessa återges med samma tecken i måldokumentet 
i grafemisk transkription. Ofta blandas nivåerna i utgåvor: regulariserad transkription av 
text i medeltida handskrifter separerar t.ex. gärna u och v samt i och j, vilket egentligen är 
en grafemisk eller rentav grafetisk distinktion. Haugen arbetar med nivåerna faksimil (med 
fin grafisk detalj), diplomatarisk och normaliserad (regulariserad stavning) transkription. 
570 Valet mellan normalisering och modernisering tvingar fram frågor som: skall användarna 
av studieutgåvan möta t.ex. Stiernhielm i dennes eller i vår tids språkdräkt? 
571 One might in fact argue that this problem is at bottom not of a theoretical nature, but rather a 
consequence of technological limitations. (Pichler & Haugen 2005: 196) 
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4.3.1.1 Diplomatariska utgåvor 

Diplomatarisk är en distinktion som egentligen bara avser utgivarens förhåll-
ningssätt gentemot naturaltextsekvensen i ett realexemplar som startdoku-
ment. Skillnaden mot de andra transkriptionsnivåerna är avsevärd, och det har 
därför blivit vanligt att typologiskt utskilja utgåvor som ligger på en diploma-
tarisk transkriptionsnivå: diplomatariska utgåvor. Dessa återger texten i start-
dokument så troget som det över huvud taget är möjligt med de medier och 
tekniker som är tillgängliga för måldokumentets del. Därmed också sagt att 
utgivaren inte emenderar texten utan representerar textlydelsen i startdoku-
mentet med alla dess särarter och eventuella fel.572 Däremot skall utgåvan 
rymma kritiska kommentarer, fullödiga bibliografiska beskrivningar och de 
andra editoriella paratexter som förväntas av en vetenskaplig utgåva. 

Vi var tidigare inne på två strategier inom den vetenskapliga utgivningens 
transponering: text- respektive bildorientering. Dessa går tillbaka på det 
faktum att en naturaltext kan ses på två sätt: antingen som alfanumerisk 
sekvens manifesterad av typer eller som graf.573 Den diplomatariska utgiv-
ningen, liksom transkriptionell utgivning generellt, försöker fånga texten som 
typer, medan fotofaksimilen (se nedan) försöker fånga texten (eller 
understundom dokumentet) som graf. I respektive strategis utgåvor finns 
därför ofta brister: transkriptionsutgåvor har fått kritik för sina problem med 
att återge grafiska egenskaper hos texten eller dokumentet,574 fotofaksimil-
utgåvor för sina problem med att göra texten möjlig att söka i och maskinellt 
arbeta med som sekvens. Redan Greg föreslog en distinktion mellan foto-
grafisk och typografisk reproduktion.575 För honom möjliggjorde den förra 
”fidelity” mot startdokumentet medan den senare erbjöd ”computability”. 

                                           
572 En princip som hämtats från den tidigare nämnda diplomatiken, som därmed också fått 
skänka utgivningsprincipen sitt namn. 
573 Typerna och grafen sammanfaller i perspektivet ”typografi”. 
574 Exempel på grafiska textegenskaper är typsnitt, satsyta och vad Pichler & Haugen (Ibid.: 
195, n. 15) kallar topografi, dvs. den spatiala utplaceringen av textelement på ett innehållsfält, 
t.ex. en handskriven sida i ett manuskript. Dokumentets grafiska element utgörs exempelvis 
av illustrationer, pappersfärg och andra icke-textuella inslag. 
575 I Pollard et al. 1926. 
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Ingen teknik kunde kombinera dessa två vid den tiden, men digitala utgåvor 
kan vara på väg att upplösa den skarpa gränsen mellan trogenhet och proces-
serbarhet. Mot en sådan distinktion skulle man kunna invända att också text-
baserad transkriptionell utgivning syftar till en viss grad av grafisk trogenhet. 

Som är fallet med all transponering, finns det förstås också begränsningar och 
variationer i hur trogen just den diplomatariska transkriptionen kan vara. 
Hansen räknar exempelvis med inte mindre än fyra olika diplomatariska 
transkriptionsnivåer: faksimiltryck, strängt diplomatarisk, diplomatarisk och 
halvdiplomatarisk (”lätt” normaliserad).576 Utgivaren behöver därför trots allt 
bestämma sig för den diplomatariska återgivningens skärpa. Måldokumentets 
text kan exempelvis ha ett annat typsnitt än startdokumentets, och start-
dokumentets skilda teckenvarianter, s.k. allografer, kan återges med ett 
uniformt tecken i måldokumentet, utan att detta förtar utgåvans diploma-
tariska status. Om återgivningsambitionen är särskilt hög och omfattar t.ex. 
typsnitt och teckenvarianter, är det tal om faksimil transkription, eller typ-
faksimil.577 I ett typfaksimil sammanfaller således transkriptionens textorien-
tering och faksimileringens bildorientering. Ett besläktat problem är huruvida 
en diplomatarisk transkription skall vara trogen mot den spatiala eller tempo-
rala sekvensen av textelement.578 

Att transkriptionen har en mer objektiv status än eklektiska, emenderade 
texter synliggörs i påståenden om och verktyg för digitala utgåvor, där tran-
skriptionen inte sällan antas kunna disambigueras. Eggert föreslår exempelvis 
en bodelning mellan ”rena” transkriptionsfiler och tolkande uppmärkning 
(genom stand-off markup), trots hans erkännande av att transkriptionsfilen är 
”like any other textual representation, an interpretation of the evidence”.579 
Icke desto mindre argumenterar han så här: 

[T]he base transcription file remains as simple as possible (thereby greatly easing 
its portability into future systems) and the authentication mechanism remains non-

                                           
576 Hansen 2005: 154.  
577 Termen typfaksimil är hämtad från DuRietz 1999: 260f. 
578 Pichler & Haugen 2005. 
579 Eggert 2005: 432. 
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invasive. Because [stand-off markup] separates the textual transcription from the 
markup, copyright is also simplified. Since the markup is necessarily interpretative, 
a copyright in it can be clearly attributed, even if the work itself is out of copyright.580 

Men för det första kan transkription också förstås som ett slags uppmärkning, 
i meningen ”kodning” av en text. För det andra är det möjligt att argumentera 
för att också transkription representerar en tolkning av startdokumentet. För 
det tredje kan en transkription i sig också vara upphovsrättsskyddad (av 
ovanstående skäl). Robinson har exempelvis påpekat hur transkriptioner av 
medeltida handskrifter upphovsrättsligt inte sällan ägs av de individer eller 
institutioner som utför dem.581 Eggerts tanke är onekligen lockande: med rena 
transkriptionsfiler och tolkande uppmärkning i separata filer som byggstenar 
skulle materialet kunna användas och återanvändas av andra utgivnings-
projekt, men anspråken lär behöva begränsas till projekt med startdokument 
där det kan antas råda konsensus om hur texten kan fångas och uttryckas i en 
simpel textfil utan att tolkningsnärvaron blir för påtaglig. 

4.3.2 Faksimilering 

Faksimilutgivning är ett försök att med aktuell teknik för bildfångst så långt 
möjligt simulera ett (eller ibland flera) startdokument genom att skapa ett 
måldokument som avbildar detta.582 Startdokument för faksimilering utgörs 
vanligen av särskilda fysiska dokument (t.ex. handskrifter eller realexemplar), 
däremot inte av ”versioner” – version kan inte alltid likställas med dokument. 

                                           
580 Ibid. 
581 [T]his means typically that we need permission from at least two, and often three, institutions 
before we can publish any transcripts at all […] This […] threatens the future viability of the tran-
scripts […] We would like others to take them, re-use them, elaborate them (for example, 
including the graphetic information we rejected), and republish them. But if any future scholar 
has to go through a process of increasingly lengthy multi-sided negotiation, then the transcripts 
will become simply unusable, walled from the world by legal argument. (Robinson u.u.) 
Som lösning föreslår Robinson en öppen “transcription policy”, en avtalslösning på open 
source-grund. En sådan avtalslösning tar alltså inte bort upphovsrätten, men möjliggör 
återanvändning och kontroll. Sedan 2002 har bl.a. The Canterbury Tales Project en sådan 
lösning. 
582 Tanselle 1989b innehåller utförliga resonemang om faksimilering, trogenhet och 
vetenskaplig kvalitet, inte minst i förhållande till transponeringsverksamheter inom 
bibliotek. 
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Ett dokument kan ha bearbetats över lång tid och vara vittne till flera 
versioner, och omvänt kan en version ha lämnat avtryck i flera dokument.  

Vanliga metoder för bildfångst är fotokopiering, digitalfotografering och 
skanning.583 Faksimilering avser inte bara att reproducera texten i ett doku-
ment, utan syftar till en representation av hela den tvådimensionella grafiska 
ytan i ett dokument och dess delar. Med tredimensionell föremålsskanning 
börjar den vetenskapliga utgivningen också få verktyg att fånga fler, rumsliga 
aspekter av dokument än vad ett fotofaksimil av exempelvis ett handskrifts-
uppslag kan erbjuda. Kombinerat med haptiska gränssnitt kan tredimensionell 
föremålsskanning öppna nya ingångar till materiella textbärare. En utgåva som 
har prövat tredimensionellt faksimilarbete med manuskript är British Librarys 
utgåva av Beowulf.584 

Fram till 1990-talet ägde faksimilutgivning rum inom den tryckta kodexbokens 
ekonomi, med mikrofichekortet som bilaga eller som alternativ publicerings-
form. Ett både berömt och intressant mönsterexempel på tryckt faksimil-
utgivning med fotokopiering är Hinmans utgåva av Shakespeares s.k. First 
Folio (F1).585 Vid sidan av den enastående kvaliteten i Hinmans faksimil-
utgåva, är den noterbar som ett exempel på hur en sådan också kan vara 
kritisk och eklektisk. Hinman plockade samman faksimilerade avsnitt från 30 
olika exemplar av First Folio för att på så sätt skapa en faksimil av ett tänkt 
idealexemplar.586  

Hinmans insats till trots hade faksimilutgivning före de digitala mediernas 
publika genombrott en relativt blygsam framgång, framför allt av 

                                           
583 För särskilda problem förknippade med skanning, se exempelvis Deegan & Tanner 
2004.  
584 Kiernan et al. 2004. 
585 Hinman 1968. ”First Folio” är beteckningen på den första tryckta utgåvan (1623) av 
Shakespeares samlade pjäser. Om Hinmans gärning se Bowers 1977 och DuRietz 1999: 
kap. 13 (”Kopior och fotofaksimil”) och 17 (”Textutgivning”). För särskilda bibliografiska 
analyser av Hinmans utgåva, se t.ex. Marcus 1988 och Escar Smith 2000.  
586 En ”mosaik”, skriver Gants (1994: sekt. 5) träffande. Hinman behövde därför arbeta 
med intern kollation, och skapade också ett särskilt arbetsredskap för detta, den s.k. 
Hinmankollatorn (DuRietz 1999: 72, Escar Smith 2000). 
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kostnadsskäl. Huvudsakligen tillgreps faksimilering av några utvalda 
dokumentsektioner för att åstadkomma en begränsad mängd illustrationer i 
utgåvans planscher och bilagor. Som metod för att representera dokument i 
sin helhet användes den i första hand för vetenskaplig utgivning av äldre 
handskrifter, dvs. monoforma startdokument där det förelåg ett avgörande 
intresse av den information dessas grafiska yta kunde ge, eller där 
transkriptionsmetoden av någon anledning kunde tänkas utgöra ett alltför 
bristfälligt alternativ. 

Från 1990-talet är situationen radikalt annorlunda. Faksimilering genom 
skanning och digitalfotografering har ökat starkt i betydelse med de digitala 
mediernas genombrott också i utgivningssammanhang. Betydelsen ligger både 
i produktionsledet och i publiceringsledet. 

För produktionsledet innebär detta att nästan all avancerad vetenskaplig 
utgivning numera involverar bildfångst med efterföljande teckenigenkänning, 
även i de fall utgivningen skall resultera i en tryckt transkriptionsutgåva. Skälen 
är praktiska. Textsekvensen i startdokumentet måste på något sätt fångas för 
behandling, redigering och överföring till måldokumentet. Tekniken gör det 
möjligt att snabbt fånga sidytor som grafiska bilder, låta en programvara 
identifiera textsekvensen och göra den maskinläsbar, korrekturläsa resultatet 
och importera texten till programvaror för redigering, uppmärkning och 
formattering. 

För publiceringsledet sågs redan tidigt under 1980- och 1990-talet en 
möjlighet att genom datormediers allt ökande förmåga att lagra, presentera 
och distribuera stora datamängder åstadkomma digitala faksimil av startdoku-
menten i sin helhet, och att tillgängliggöra dessa inom eller såsom den publi-
cerade digitala vetenskapliga utgåvan, distribuerade på kompaktskivor eller 
tillgängliggjorda på en webbplats.  

De senaste 15 årens utveckling inom faksimilutgivning är central, inte minst 
därför att den vitaliserat diskussionen om bild- kontra textbaserad veten-
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skaplig utgivning.587 Faksimilutgivning och dess möjligheter att återge biblio-
grafiska koder har också lyfts fram som verktyg för en omorientering inom 
vetenskaplig utgivning bort från den abstrakta intentionstexten och mot det 
historiska, materiella dokumentet,588 alltså en strömning som påminner om 
den vi tidigare noterat inom såväl litteraturvetenskap som biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Medeltidsfilologen McGillivray är en av dem som i digital faksimilutgivning 
ser en återgång till den ”prekritiska” utgivning som gällde före genealogins, 
intentionalismens och eklekticismens genombrott och där målet helt enkelt 
var att tillgängliggöra en medeltida text för läsarna.589 Det är nu, menar han, 
“increasingly evident that the age of the great medieval critical editions is 
over”, samtidigt som han ser en “return to the pre-critical desire to lay 
manuscript texts before the reader as accurately as possible”.590 Med 
McGillivrays synsätt skulle vi kunna beskriva dagens uppsving för 
dokumentorienterad utgivning, bildorientering och versionering inte som ett 
uttryck för ett nytt utgivningsideal utan som en renässans för ett gammalt. 
Generellt har under 1900-talet den vetenskapliga utgåvan kommit att rymma 
en spänning mellan ett sådant prekritiskt respektive kritiskt projekt – 
prekritiskt i meningen trogen reproduktion av manuskriptevidens, kritiskt i 
meningen återskapande av en ursprunglig text. 

Med den tilltagande digitala faksimilutgivningen tycks dock parallellt följa en 
hausse för det mimetiska antagandet, dvs. en föreställning att tekniker för 
faksimil representation av dokumentet gör det möjligt att i faksimilet fånga 
hela startdokumentet och alla dess komponenter. Även en erfaren utgivare 
som Gants hoppas på det digitala faksimilet som en ”huge, complex database 

                                           
587 Se ett specialnummer av tidskriften Computers and the Humanities (36.1 (2002)) ägnat åt 
diskussionen, under rubriken “Image-Based Humanities Computing”. Flanders erbjuder 
(1998) en överblick över olika ståndpunkter inom utgivningsteori när det gäller att 
inkludera digitala faksimil av startdokument i utgåvor. 
588 T.ex. McGann 2001. 
589 McGillivray 1994. 
590 Ibid.: 181. 
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of every piece of relevant data.”591 En sådan förhoppning tycks åsidosätta den 
ur- och bortskiljande (och därmed kritiska) uppgift som också en faksimil-
utgåva fullgör. Ridderstad har påpekat hur faksimilet snarare än att utgöra en 
exakt kopia bara tillgodoser ett urval egenskaper i startdokumentet.592 Så sett 
skulle ett faksimil faktiskt kunna betecknas som en representation av och 
referens till den referent som startdokumentet utgör. Faksimilet är, menade 
Ridderstad, egentligen aldrig ett faksimil i egentlig mening, och det måste 
betecknas som extremt sällsynt att ett faksimil skapas med en identisk 
kombination av sats, färg, (kombination av) material och papperskvalitet som 
den som råder i startdokumentet. För att ett faksimil med sådana krav skulle 
kunna gälla som fullständigt behöver det egentligen vara en förfalskning. 

Det finns en tendens i utgivningslitteraturen att tala om såväl faksimilutgåvor 
som diplomatariska utgåvor som icke-kritiska utgåvor,593 eftersom respektive 
skall vara en förlaga närmast slaviskt texttrogen, och exempelvis avstå från att 
rätta uppenbara fel. En sådan distinktion kan diskuteras: dess giltighet beror 
av vad vi läser in i attributet kritisk: 

1. att utgivaren har gjort emenderande ingrepp i textlydelsen, 

2. att utgåvans text har valts ut bland många kandidater efter att utgivaren 
analytiskt har granskat en uppsättning kandidater till startdokument, 
eller 

3. att en text är eklektiskt konstruerad.  

Oavsett vilken innebörd vi väljer, kan alla former av transponerande utgåvor 
betecknas som kritiska. Transkriptionsutgåvor är kritiska i den första inne-

                                           
591 Gants 1994: sekt. 6; min kursiv. 
592 I sin muntliga konferenspresentation av Ridderstad 2003. 
593 Greetham 1992, Tanselle 1995: 17f., McGann 1998, Renear 2001 samt Henrikson 2005: 
38. Samtliga dessa är egentligen ute efter en distinktion mellan utgåvor som välkomnar 
respektive avvisar editoriell intervention i startdokumentet, med andra ord det 
alexandrinska respektive det pergamonska idealet. 
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börden ovan.594 Redan i den typografiska transponering en diplomatarisk 
utgåva måste göra, kan ligga ”kritiska” moment, såväl i urvalet av start-
dokumentets komponenter som i tillgripande av måldokumentets notations-
verktyg. Den digitala bildbehandling som förekommer under en digital faksi-
milutgivning kan knappast heller undgå intervenerande operationer. Också 
kritiska i den andra meningen är såväl transkriptions- som faksimilutgåvor. ”I 
en ‘critical edition’,” skriver Modalsli, ”er teksten etablert på grunnlag av 
kritisk prøving av flere tekstbærere”.595 Men i såväl diplomatarisk som faksimil 
utgivning lägger ofta just en kritisk granskning av flera textbärare grunden till 
urvalet bland förlagor,596 oavsett dessutom om dessa sedan behandlas 
eklektiskt eller inte. Hinmans F1-utgåva ovan illustrerar slutligen hur till och 
med faksimilutgåvor kan vara eklektiskt konstruerade. Det finns med andra 
ord en svaghet i en skarp uppdelning mellan kritiska utgåvor och faksimil-
utgåvor. Fotofaksimilering är en bildbaserad utgivningsstrategi, och är egent-
ligen en fråga om hur pass nära det eller de grafiska startdokumenten som 
måldokumentet vill lägga sig. Som strategi och teknik kan den brukas för att 
skapa såväl kritiska som icke-kritiska utgåvor. 

Den som reserverar beteckningen kritisk till att avse ett intervenerande i det 
slutligen valda startdokumentets lingvistiska text, måste beteckna ”best text”-
utgivning och den pergamonska tradition denna ingår i som icke-kritisk. Som 
sådan måste i så fall också den bibliografiska kollationen betecknas, eftersom 
faksimilutgåvor kan utgå från kollation samtidigt som de är icke-kritiska. 

                                           
594 The primary scholarly value of facsimiles and diplomatic editions [...] lies in the contribution 
made by the editor: in a transcription, the decipherment of the script; in a facsimile of a printed 
text, the choice of which copy – of the whole or of each page – to reproduce (along with the 
recording of variants in other copies of the same edition). These activities require critical 
judgement, even if the resulting editions are not usually called “critical” [...]. (Tanselle 1995: 18; 
min kursiv.)  
Söderlund formulerar en snarlik tanke:  

Ett digitalt faksimil kan ingalunda trolla bort behovet av textkritiskt utgivnings-
arbete; det digitala faksimilet är i själva verket inget annat än en förlängning av 
det arkiv i vilket originalhandskriften befinner sig. (2003: 87) 

595 Modalsli 2005: 19. 
596 Såsom intern och extern textkollation eller faksimilutgivningens urval av bestämda åter-
givningsaspekter på bekostnad av andra. 



 

  Bibliografisk funktion | 214

Egentligen är dokumentorienterad, ”icke-kritisk” faksimilering och transkrip-
tion i det här avseendet tämligen analog med den verkorienterade utgivning 
som normalt brukar betecknas kritisk. Jämför följande två beskrivningar: 

1. i en typisk kritisk utgåva kan vi ha ett polyformt komplex av olika 
dokument, editioner och versioner, som skall klustras och transponeras till ett 
måldokument, en kritisk utgåva. Alternativen är här  

 att välja något av startdokumenten,  
 att välja alla startdokumenten genom fulltextversionering, eller 
 att blanda segment ur olika startdokument och åstadkomma en 
eklektisk utgåva. 

2. i en typisk icke-kritisk utgåva kan vi ha ett polyformt komplex av olika 
exemplar inom en edition, som skall klustras och transponeras till ett måldoku-
ment, en faksimilutgåva. Alternativen är här  

 att välja något av exemplaren, 
 att välja alla startdokumenten (exemplaren) genom fulltext-
representation, eller  

 att blanda segment ur olika startdokument och åstadkomma ett 
eklektiskt faksimil. 

❦  

Dessa reservationer till trots kan faksimileringens dokumentfokus placeras in i 
en bibliografisk arbetsdelning inom vetenskaplig utgivning, där: 

 eklektisk utgivning riktar sig mot den bibliografiska förståelsen av verk 
(såsom den intentionella entitet som finns att hämta i eller konstruera 
ur existerande dokument), 

 transkriptionell utgivning ligger på en textnivå, och 

 faksimilutgivning svarar mot den traditionella bibliografiska innebörden 
av (grafiska eller materiella) dokument. 
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Både transkription och faksimilering används flitigt inom den mer dokument-
orienterade utgivningen såsom textsociologi och framför allt materialfilologi, 
och ställs inte sällan i kontrast mot eklektiska emendationstexter med dessas 
förmodat större editoriella närvaro och subjektivitet. Även om varken tran-
skriptioner eller faksimiler i grunden kan förstås som exakt trogna repro-
duktioner fria från någon medierande tolkningsram, åtnjuter metoderna en 
högre reproduktiv status än den eklektiska utgivningen. Pichler & Haugen 
anför en rad problem när det gäller graden av trogenhet mellan start- och 
måldokument i transkriptionell utgivning,597 t.ex. huruvida den diplomatariska 
utgivningen av handskrift skall återge textelementens spatiala eller temporala 
sekvens. Den typen av problem kan antyda att den diplomatariska utgiv-
ningens “trogenhet” kanske behöver definieras i förhållande till utgivarens 
teoretiska intressen, snarare än till den bestämda fysiska artefakten.598 

4.4 Vetenskaplighet och konflikt 

Den sista anmärkningen ovan om trogenhet och editoriellt intresse leder oss 
in på frågor om objektivitet och subjektivitet, och i förlängningen om veten-
skapliga ideal inom vetenskaplig utgivning. 

Karakteristiskt för modern utgivningsteori är spänningsförhållandet mellan 
det intentionalistiska respektive det textsociologiska perspektivet.599 I de två 
riktningarna kan vi spåra skilda epistemologiska utgångspunkter, där intentio-
nalismen andas både idealism och romantikens originalestetik medan vi för 
textsociologin skönjer såväl realism, materialism som socialkonstruktivism. 
Epistemologin plockas också stundtals upp som argument i debatten.600 
McGann kritiserar intentionalister för att utgå från en uppfattning av verk 

                                           
597 Pichler & Haugen 2005. 
598 Ibid.: 207. 
599 Relationen mellan intentionalism och textsociologi diskuteras särskilt av Svedjedal 1991, 
Tanselle 1995, Shillingsburg 1996 och Tanselle 2001.  
600 T.ex. Speed Hill 1996 och Hayles 2003. 
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som tidlösa objekt,601 avskurna från historiskt sammanhang – en kritik som 
påminner om den Henrikson riktar mot den tyska historisk-kritiska 
utgivningsteorin,602 och som vi skall se mer av strax. Tanselle å andra sidan 
försvarar intentionalismens verkorientering, emendation och eklekticism, och 
menar 

 att enskilda dokument trots allt bara är mer eller mindre bristfälliga 
guider till ett verk (ett argument som förstås bara är giltigt om det är 
just ett abstrakt författarintentionellt verk utgivningen avser),  

 att utgivaren besitter särskild kunskap och kompetens att åstadkomma 
dokument som är mer representativa för verket än tidigare dokument 
samt  

 att utgivaren inte minst kan åtgärda svårupptäckta fel, och kanske 
rentav har en skyldighet härtill.603 

Att vetenskaplig utgivning hamnar i ett sådant epistemologiskt spänningsfält 
är inte särskilt egendomligt, utan är på sätt och vis kopplat till spänningen i 
själva textbegreppet. För realismen, och i förlängningen konstruktivismen, är 
inte verk och deras texter något som föregår dokument och dessas texter, utan 
något som posteriori konstrueras ur dessa. Verket är inget annat än summan 
av dokumentens texter. Idealismen antar däremot att verket skapas a priori, i 
sinnet hos författaren, och textualiseras genom inskrivning i dokument i 
anslutning till eller efter skapandet av verket. Ett uttryck för kritiken mot 
intentionalismen är också att den skulle arbeta med just ett platonistiskt 
verkbegrepp.604 Ett underliggande idealistiskt antagande finns onekligen antytt 
och ibland formulerat i utgivningsteorin: Tanselle har visserligen vid flera 
tillfällen tagit avstånd från ett absolut platonistiskt verkbegrepp, men har ändå 
formuleringar som: ”[T]here must [...] be intended texts that antedate their 

                                           
601 McGann 1981. 
602 Henrikson 2005.  
603 Tanselle 1995. 
604 Shillingsburg 1991: 51 och 1996: 43, Eggert 1994: 4, Hayles 2003: 267f., Ridderstad 
2003: 117. 
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instantiations.”605 Den utgivningsteoretiska gren Tanselle tillhör förutsätter att 
verk har en existens före och utanför fysiska dokument, och i just det 
avseendet är det hur som helst svårt att se hur den helt kan svära sig fri från 
platonistisk idealism.606 

Intentionalism bör icke desto mindre inte kopplas alltför hårt till en 
platonistisk idealism. Intentionalistisk utgivning behöver inte nödvändigtvis 
betrakta den sökta intentionen som oföränderlig. Den kan också kombineras 
med en syn på verk som imperfekta och föränderliga lektoriella 
konstruktioner snarare än som perfekta, oföränderliga auktoriella skapelser. 
Motsvarande diskussion om platonistiska begrepp finns också inom såväl 
uppmärkningsteori 607 som kunskapsorganisation och bibliografi,608 något vi 
blev varse i kapitel 2. Vi kan mycket riktigt konstatera hur bibliografiska 
begreppshierarkier placerar ett abstrakt, författarintentionellt verk överst och 
ett manifesterande, konkret dokument underst i hierarkierna.  

Generellt beskrivs intentionalismen och textsociologin i termer av konflikt.609 
En överdramatisering av spänningen skymmer likväl möjligheten att förstå hur 
de två angreppssätten samtidigt kompletterar varandra.610 Finn försöker till 
exempel fånga relationen mellan de två grenarna så här: 

Textual scholars in the intentionalist or Anglo-American empiricist tradition have 
argued that a good editor can find and publish a unified text where one did not 
previously exist. Others [...] see this notion as untenable and argue that documents 
in existence should be viewed as artifacts possessing an authority or validity only in 
terms of their given historical contexts. This approach generally questions the 
authority that intentionalist editing assumes. The first group is looking for a needle 
in a haystack; the second is more interested in the working conditions on the 
farm.611 

                                           
605 Tanselle 2001: 77. 
606 Se Van Hulle 1999: 444ff. resp. Greetham 1999: 418f. för kritiska diskussioner om (på-
stådda) platonistiska dimensioner i den vetenskapliga utgivningen. 
607 Renear 1997. 
608 T.ex. Svenonius 2000: 9f. och 34. 
609 T.ex. McGann 1991 och Greetham 1999. 
610 Shillingsburg 1997: 163f., Eggert 1998 och Tanselle 2001. 
611 Finn 2001. 
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Finns formulering är fyndig, men avstånden mellan traditionerna överdrivs. 
Trots allt förenas de båda av intresset för verket. Intentionalisterna menar 
emellertid att verket bäst belyses och förklaras genom att hitta eller konstruera 
den text (= nålen) som bäst beskriver verket (= höstacken). För textsocio-
logerna är det villkoren och omständigheterna på bondgården som bäst för-
klarar varför verket (= höstacken) ser ut som det gör. Svårigheten ligger natur-
ligtvis i att låta en och samma verkutgåva samtidigt härbärgera både ett fokus 
på författarens intention och ett på dokumenten som sociala produkter. 
Tanselle ser detta rentav som en omöjlighet,612 men kanske kan ett samband 
hittas i de fall textsociologin syftar till att demonstrera hur en intentionell texts 
publika liv gestaltat sig. Det är dessutom på det sättet att flera olika utgiv-
ningsideal, däribland såväl en verkorienterad och eklektisk intentionalism som 
en receptionellt dokumentorienterad textsociologi, kan behöva tillämpas sam-
tidigt inom ramen för enskilda större utgivningsprojekt av exempelvis en 
författares samtliga verk. Så tycks det exempelvis som om den pågående 
nationalutgivningen av Ibsens samlade verk kommer att tillgripa olika utgiv-
ningsstrategier för olika delar av författarskapet beroende på varierande 
materiallägen och olika grader av icke-auktoriell inverkan i textproduk-
tionen.613 

När det slutligen gäller textsociologins anspråk på större historisk och 
materialistisk realism i sin utgivning i relation till det förmodat idealistiska 
förhållningssättet i eklektisk intentionell utgivning, är det möjligt att också där 
vända på steken, något Potter gör en poäng av:  

[I]n digitizing his documents, McGann promulgates a similar sort of idealization, 
inasmuch as he is merely presenting an imperfect representation of an absent 
document. It could be argued that all McGann has done is widen the scope of 
idealization (at the level now of ‘‘documents’’ rather than ‘‘works’’), instead of doing 

                                           
612 Tanselle 2004: 517. 
613 Ystad et al. 1998– . Läget kompliceras dessutom av att nationalutgivningen omfattar 
såväl primär- och sekundärlitteratur som parodier och omskrivningar, liksom också ett 
flertal materialtyper: tryckta skrifter, manuskript, stillbilder och rörliga bilder, ljudinspel-
ningar och webbsidor. 
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away altogether with the transcendentalizing gestures of the Greg/Bowers school of 
textuality.614 

4.4.1 Objektivitet och tolkning 

Arvet från Lachmann, rötterna i positivism och tysk historicism liksom 
influenserna från New Bibliography har förlänat den vetenskapliga utgivningen 
ett objektivitetens skimmer och en anda av exakt vetenskap. Vi har tidigare 
sett hur frågan om editoriell intervention stått som en vattendelare inom 
utgivningsteori, med bland annat distinktionen mellan alexandrinsk och 
pergamonsk som illustration (se sektion 3.3.1). Den förra pekar vägen mot 
eklektisk utgivning och den senare mot best-text-utgivning och faksimil-
utgåvor. Vi såg också tidigare exempel på hur utgivare (och för den delen 
också bibliografer) anser sig syssla med ett slags värdeneutral, exakt vetenskap 
615 medan mer subjektiva inslag som tolkning och hermeneutik överlämnas till 
andra vetenskaper såsom litteraturvetenskap.  

Steding genomförde en serie intervjuer och enkäter med forskare och 
vetenskapliga utgivare, där den här typen av ideal var tydliga och 
dominerande: ”It was [...] suggested that scholarly editions should not offer 
interpretations but should include a research report.”616 Den vetenskapliga 
utgåvan skall, hävdade Stedings informanter, också presentera data på ett sätt 
som möjliggör för andra forskare att arbeta vidare med dem.617 Också Steding 
själv menar att  

[e]ditors [...] should concentrate on the content, on the accuracy of the data, on the 
scientific reliability. They must refrain from speculations, opinions, and tendentious 
interpretations while simultaneously offering the data correctly, completely, and 
verifiably.618 

                                           
614 Potter 1998. 
615 Se Tanselles (1974) stringenta diskussion om vetenskapsanspråk hos bibliografi 
respektive textkritik. Greetham (1993) diskuterar den vetenskapliga utgivningens relation 
till positivism, scientism och andra vetenskapsideal. 
616 Steding 2002: 240. 
617 Ibid.: 240f. 
618 Ibid.: 314. 
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De dominanta vetenskapsidealen yttrar sig inom vetenskaplig utgivning 
framför allt i föreställningar om  

 representativitet, där stemman och transkriptionell granularitet spelar 
en instrumentell roll 

 prövbarhet och öppenhet, med den textkritiska kommentaren och 
eventuella editoriella essäer som redovisning av hur utgivaren gått till 
väga 

 repeterbarhet och kumulativ kraft, med exempelvis variantapparaten 
som surrogat för startdokumentkomplexet  

Sådana verktyg skall göra det möjligt för användare att träda i samma fotspår 
som utgivaren (dvs. ett antagande om intersubjektivitet) eller själv pröva 
alternativa vägar. 

Ett näraliggande resultat av idealet är också tanken att vetenskaplig utgivning 
återskapar tidigare texter, antingen en intentionell idealtext eller en naturaltext 
i ett bestämt dokument. Utgivarens uppgift kan och bör därvid begränsas till 
att överantvarda denna text så transparent och korrekt som möjligt i ett nytt 
dokument som i sin tur skall kunna utgöra råmaterial för andra vetenskapliga 
undersökningar och utgivningsprojekt. I den processen gör sig utgivaren inte 
sällan mer eller mindre osynlig i bakgrunden för att i stället låta det 
transponerade verket kliva fram i rampljuset. 

Lämpliga editoriella verktyg korrekt tillämpade på ett adekvat dokument-
material resulterar för ett sådant synsätt idealt sett alltid i ett givet stemma och 
andra analysresultat. Mer eller mindre deklarerat finns ett antagande att 
transponeringens distortion och variation kan underkastas analys av i stort sett 
matematisk karaktär.619 Genom ett slags eugenik överantvardar utgivaren 

                                           
619 Som Tanselle (1995: 20) erinrar om, benämner Greg också sitt tillvägagångssätt 
”calculus”. Det är oemotståndligt att i det sammanhanget erinra om Housmans karakteri-
sering av textkritikern: 



 

  Bibliografisk funktion | 221

verket till kommande generationer läsare. Detta är förstås korrekt i en trivial 
mening, men föreställningen har också fört med sig en tendens att 
undertrycka konsekvenserna för verkets framträdelse av själva den editoriella 
verksamheten. Föreställningen gör på sätt och vis ett mimetiskt antagande, 
och den dokument- och naturaltextorienterade utgivningen, i synnerhet den 
bildorienterade utgivningen i form av fotofaksimilering, beskrivs inte sällan 
som ”okritiska” verksamheter, vars primära problem består i se till att 
innehållet hälls över från start- till måldokument utan informationsförlust, 
alltså en mediemodell som trots allt ligger kanalmetaforen nära.  

Tysk utgivningsteori är kanske den tradition som tydligast betraktar utgivaren 
som en objektivitetens fanbärare, för vilken tolkning är något direkt negativt, 
vars verkningsgrader till varje pris måste minimeras. Van Vliet har exempelvis 
kommenterat den obestridliga objektivitetsaura den kritiska variantapparaten 
åtnjuter i tysk vetenskaplig utgivning.620 Henrikson talar om hur  

de historisk-kritiska teoretikerna gång på gång upprepat samma strategi för att 
handskas med tolkningens prägling: utgåvans möjlighet till objektivitet har 
avgränsats gentemot det fält där tolkningen härskar.621 

Enligt Scheibe bör den vetenskapliga utgivningen vidmakthålla den objektiva 
syn på texten som litteraturvetenskapen gör omöjlig.622 Han vill därför se en 
massproduktion av historisk-kritiska utgåvor som därmed inte behöver 
förnyas med varje ny tolkningsansats. Över huvud taget förefaller tolkningen 
för den tyska vetenskapliga utgivningen utgöra ”ett besvärande problem, vars 
inflytande måste avgränsas.”623 I den mån tolkningsdraget erkäns och 

                                                                                                                            

A textual critic engaged upon his business is not at all like Newton investigating 
the motions of the planets: he is much more like a dog hunting for fleas. If a 
dog hunted for fleas on mathematical principles, basing his researches on 
statistics of area and population, he would never catch a flea except by acci-
dent. (1921: 68f.) 

För Housman utgjorde erfarenhet och intuition kraftfullare verktyg inom textkritik än 
statistiska metoder baserade på matematik. 
620 Van Vliet 1999. 
621 Henrikson 2005: 63. 
622 Scheibe 1971. 
623 Henrikson 2005: 66. 
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diskuteras, är exempelvis Zellers lösning att försöka göra en boskillnad mellan 
subjektiva och objektiva inslag i den vetenskapliga utgivningen, mellan vad 
som utgör respektive inte utgör tolkning i en utgåva.624 Hans förslag är en 
åtskillnad mellan Befund och Deutung, så att läsarna själva kan granska och 
verifiera utgivarens val. Man kan alltså anta att Zeller betraktar Befund som 
något tolkningsfritt. 

❦  

Det finns emellertid andra positioner att inta i det utgivningsteoretiska fältet, 
och under senare decennier har också den här uppfattningen kommit att 
kritiseras bland utgivningsteoretiker. Det går sålunda att hävda, att möjlig-
heterna och vägvalen i både klustring och transponering är så många, 
variationen vanligen så komplex och, framför allt, verktygen så inskrivna i 
bestämda historiska och diskursiva sammanhang, att exempelvis samtliga de 
tre faserna i lachmannsk textkritik resulterar i ett argument om det utgivna 
verkets natur, ett argument som är underkastat utgivarens individuella 
temperament och forskningspreferenser, snarare än i en given uniform utpro-
dukt.625 Låt oss genom att nedan utveckla det synsättet försöka skapa oss en 
bättre bild av ett viktigt konfliktmönster som utmärker vetenskaplig utgivning. 

Om vetenskaplig utgivning vore en exakt vetenskap vars metoder och resultat 
vore idealt prövbara, falsifierbara och reproducerbara, skulle exempelvis två 
skilda utgivare av ett verk leverera samma text, om de begagnade samma 
metod, utgick från samma material, begagnade samma medier och verktyg och 
riktade sig till samma publik. Men så är inte fallet. McGillivray anför som 

                                           
624 Zeller 1971. 
625 Jfr också Tanselle:  

Recension is, of course, as thoroughly conjectural as emendation, being based 
at every step on human judgment; and to believe that judgment applied to 
readings from documents produces surer results than judgment applied to 
readings from editor’s [sic] minds is to believe that editorial insight is always 
less reliable than even the most unreliable documents [...]. The tradition we 
now call Lachmannian has been conducive to a way of thinking that – in the 
urge to place editing on a foundation of scholarly rigor – exaggerates both the 
need for and the attainment of objectivity in the reconstruction of texts. (1995: 
20) 
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exempel två samtidiga tryckta utgåvor av ett och samma medeltida verk, där 
såväl metoder, startdokument, måldokumentens medialitet och avsedd publik 
var desamma, men där resultaten ändå utgjorde två tämligen olika utgåvor, 
därför att de två utgivarna arbetade efter varsitt utgivningsteoretiska ideal.626 
Skulle utgåvorna bli desamma om utgivarna anslöt sig till samma teoretiska 
ideal? Möjligen om det textuella materialläget är ringa och okomplicerat, där 
versioner och varianter är begränsade och därför vägvalen få, men det är inte 
alls givet, menar McGillivray.  

Snarare än att återskapa själva startdokumenten, skapar vetenskaplig utgivning 
nya måldokument. Avsikten är givetvis att dessa skall representera startdoku-
menten, men de är likväl derivata till dem. Den föreställning om definitiva 
utgåvor vi tidigare refererat till ligger långt från detta synsätt. 

Som vi diskuterade i kapitel 2 utgör transponering ingen enkel kloning av en 
text mellan bärare. Vi försökte också ringa in den typ av faktorer som villkorar 
transponeringens möjligheter. Detta gäller också den vetenskapliga utgiv-
ningen som transponerande verksamhet, där utgivarens intressen, vägval, 
tekniker och verktyg, mediebruk, teorigrund och syften sätter gränser för utgå-
vans potentialer.627 Dessa gränser diskuteras sällan bland utgivare av i synner-
het äldre litteratur och med mer traditionella utgivningsideal. Utgåvorna kan 
ändå knappast låta bli att på flera sätt och nivåer representera editoriella tolk-
ningar. Då varje utgåva underkastas utgivarens tolkning gör också användaren 
det. Vad utgivare kan hoppas åstadkomma är utgåvor som är så menings- och 
kraftfulla verktyg för så många användare som möjligt, men de förblir hur 
som helst verktyg som representerar editoriella intressen. De utgör därmed 
också normerande utsagor om hur respektive utgivet verk eller dokument bäst 
skall representeras och förstås.628 Exempelvis är till och med en så förment 

                                           
626 McGillivray 1994, som diskuterar Gates’ och Hannas respektive utgåvor av The Awntyrs 
off Arthure at the Terne Wathelyne. 
627 En recension av en digital utgåva erbjuder en precis formulering: “The software [...] is 
very emphatically present, to a large extent setting the editorial agenda.” (Van der Weel 2001: 
¶14) 
628 Kraften i sådana utsagor stärks av själva den statusfyllda position den vetenskapliga 
utgåvan åtnjuter i litterära kulturer. 
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objektiv historia som en diplomatarisk utgåva en värderande utsaga redan i 
den meningen att utgivaren vid något stadium bedömt att startdokumentet 
bäst representeras just med denna särskilda metodik och dess verktyg, medier 
och möjligheter, snarare än med någon av de andra metod- och verktygs-
arsenaler som står till buds. 

Därmed också sagt att den vetenskapliga utgåvan utgör ett hermeneutiskt 
redskap, och vi har redan tidigare nämnt hur det i själva verket finns historiska 
och intellektuella samband mellan textkritiken och hermeneutiken. Då 
verkintentionen exempelvis alltmer faller bort i det textsociologiska utgiv-
ningsidealet,629 påminner textsociologin i just det fallet om Gadamers 
hermeneutik. Man kan nämligen se en skillnad i hermeneutiskt förhållningssätt 
mellan originalintentionellt och receptionellt orienterad utgivning. Den förra 
utgår i sin jakt på en tänkt författarintention från romantikens inlevelseherme-
neutik som vi känner den från Schleiermacher, medan den senares intresse för 
en faktisk historisk texts offentliga verkningshistoria snarare harmonierar med 
Gadamers hermeneutik. ”[T]extual studies remain largely under the spell of 
romantic hermeneutics,“ skriver McGann och fortsätter: “One breaks the 
spell of romantic hermeneutics by socializing the study of texts at the most 
radical levels.”630 Den strategin kan sägas ingå i textsociologiskt och, i någon 
mån, receptionshistoriskt influerad utgivning.631 

Just McGann knyter vid flera tillfällen explicit an vetenskaplig utgivning till 
hermeneutiken.632 Han polemiserar mot intentionalismen och kallar Greg och 
Tanselle för ”textual idealists”, som lider av vanföreställningen att utgivare 
blott etablerar en text som litteraturkritiker sedan tolkar. I själva verket är, 
menar även McGann, varje utgivning en tolkningsakt.633 Att en vetenskaplig 

                                           
629 Den epistemologiska textuppfattningen hos McGann är tydlig:  

[N]o single editorial procedure – no single ”text” of a particular work – can be 
imagined or hypothesized as the ”correct” one. (1991: 62) 

630 Ibid.: 11. 
631 Jfr SKS 1997: 19f. 
632 [R]eading Rossetti (or any other author) in a particular editorial format means that one has 
already been set within a definite hermeneutical horizon. (McGann 1991: 24) 
633 Ibid.: 27. 
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utgåva ingalunda är ett värdeneutralt friläggande av ett verks objektiva mening 
är en viktig insikt, som icke desto mindre tagit ansenlig tid att anammas inom 
utgivningsteorin. Det är exempelvis talande att den hermeneutiska närvaron i 
vetenskaplig utgivning ännu behöver plädering och argumentation i nordisk 
utgivningsdebatt såsom ett från normen avvikande synsätt.634 Vetenskaplig 
utgivning är inte en strikt antikvarisk och reproduktiv verksamhet. Om den 
vore det, och om syftet med vetenskaplig utgivning inte var stort mer än att 
föra strängar av alfanumerisk text mellan generationer av läsare och bärande 
medier så objektivt och korrekt som möjligt, borde det snarast bara hänga på 
tillräcklig maskinell och algoritmisk kraft innan vi kan ha snabba, billiga och 
pålitliga metoder för att utföra den uppgiften genom automation.635 Det är 
också en tanke som tycks ha frestat O’Donnell: ”[E]ditors can be reduced to a 
set of programming instructions.” Han tonar sju år senare ner formuleringen 
till att utgivarfunktionen är “analog med“ programinstruktioner, men formule-
ringen säger ändå något om diskussionsklimatet under 1990-talet när det 
gällde elektroniska texter.636 Ray Siemens ser framför sig en 

electronic edition that employs sophisticated software to automate the process of 
formalising the associations we take for granted in [traditional scholarly] editions [...] 
and that assists in the navigation of scholarship,  

där utgivarens roll som guide genom komplexet av startdokument är 
begränsad: 

[R]ather than relying on an exemplary editor [...] to build that trail and to formalise 
the relations that exist between materials in standard scholarly editions, we might 
examine further the implications of recent developments in textual computing.637  

Ett motsatt synsätt är att vetenskapliga utgåvor snarare är resultat av en 
tolkningsprocess och en diskursiv positionering hos utgivaren, och därför 
situerade argument. Eggert skriver: 

                                           
634 T.ex. i Burman & Ståhle Sjönell 2002 och Dahl, Kondrup & Kynde 2005. 
635 Henrikson 2002: 56. 
636 O’Donnell 2005/1998: 20. 
637 Siemens 1999: 22-26. Se fler exempel i Dahlström 2000c: n. 36. Se även Ross 1996. 
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Editions turn documentary facts [...] into evidence[...] The hardback edition is [...] an 
inherently provisional embodiment of an argument, however impressive its printed 
form may be.638 

En parallell formulering finner vi hos Bjelland:  

[T]he edition itself makes certain statements as to the nature of Shakespeare as an 
”author” and his ”canon”. To be sure, these statements are made implicitly, not 
explicitly as in the more politicized prefatory material. Yet as Michel Foucault would 
have recognized, these implicit statements play a powerful role in preserving the 
boundaries of a discipline as they also work to conserve a particular tradition.639 

Också Henrikson lyfter fram utgåvors bundenhet till situation och intressen: 

Historismens naivitet, hävdar Gadamer, bestod i att den bortsåg från sig själv och 
därigenom tilltrodde sina resultat obegränsad giltighet. För en historisk-kritisk 
utgåva som söker sitt teoretiska fundament i hermeneutik snarare än historism 
måste denna insikt bli vägledande. Den underkänner utan vidare alla anspråk på 
definitiv tidlöshet, liksom anspråken på uttömmande redovisning. I stället gör den 
utgivningen till en tidsbunden verksamhet, som är nära förknippad med de 
intressen den vill ta till vara.640 

❦  

En strikt polarisering mellan de som avvisar respektive välkomnar utgivningen 
som en hermeneutisk verksamhet är dock inte helt hederlig. Även om det inte 
saknas utgivare som ser sin uppgift på ett snarast idealistiskt sätt som en 
tolkningsfri akt, är tolkningstanken ändå inte helt främmande för mer tradi-
tionsinriktade intentionalistiska utgivare. Versionsrikedomen och medveten-
heten att utgivaren gör ett subjektivt urval ur verkets textuella polyfoni har 
trots allt funnits länge hos åtminstone de mer teoretiskt intresserade utgivarna 

                                           
638 Eggert 2005: 433. Nowviskie är inne på motsvarande tanke:  

In the codex form, a scholarly edition contains an editorial essay, which makes 
an argument about a text or set of texts, and is then followed by an arranged 
document that constitutes a frozen version of that argument. Let me make this 
clear: the text of a scholarly edition is an embodied argument being made by 
the text’s editor. (Nowviskie 2000) 

639 Bjelland 2000: 8. 
640 Henrikson 2005: 67. 
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inom också intentionalistisk utgivning och best-text-utgivning.641 En intentio-
nalist som Tanselle betonar gång på gång utgåvors subjektiva snarare än ob-
jektiva drag:  

[C]ritical editors are simply well-informed readers who publish their reconstructions 
for others to read.642 

Detta skulle kunna tolkas som markeringar den textkritiska vetenskapen 
känner sig nödd att göra gentemot en uppfattning av den vetenskapliga 
utgivningen som en positivistisk, objektifierande hjälpdisciplin till den mer 
hermeneutiskt präglade, subjekterkännande litteraturvetenskapen, men är 
snarare ett bevis på hur (medvetet eller omedvetet) hermeneutiskt färgad 
vetenskaplig utgivning alltid är som praktik, oavsett om den sedan är 
intentionalistisk eller textsociologisk. Versionaliteten i verken utmanar ständigt 
utgivare och läsare att ur polyfonin dra fram eller eklektiskt konstruera en 
textversion.643 Kanske kan således det hermeneutiken bidra till att fortsatt 
desakralisera den förment objektiva utgivningsverksamheten och belysa hur 
en vetenskaplig utgåva är en läsning bland flera. Det ligger i sakens natur att 
utgivarens läsning kan antas vara av större vetenskapligt värde för åtskilliga än 
de flesta andra tänkbara läsningar, men det kan förefalla rimligt att ifrågasätta 
utgåvors ”ostensive claim to a higher purer reality.”644 Det medvetande-
görande sätt på vilket textsociologer med sin explicita hermeneutiska referens 
satt strålkastarljuset på utgivarens egen tolkningsram står hur som helst i viss 
kontrast till åtskilliga av dagens vetenskapliga utgåvor, där metodologisk 
reflektion över egen förförståelse och tolkning sällan är iögonenfallande. Det 
kan icke desto mindre antas, att såväl utgivaren själv som användarna av 
dennes utgåva mycket väl är medvetna om hur och i vilken utsträckning 

                                           
641 Ett slående tidigt exempel på en medvetenhet om hur utgivaren ramar in läsarens 
horisont och de tänkbara tolkningspotentialerna finns hos Schlegel, som uttryckligen talade 
om utgivning som “Übersetzung”. Nutida exempel är Tanselle 1998 och Greetham 1999: 
kap. 5. 
642 Tanselle 1998: 264. 
643 [V]ersioning resists hermeneutic foreclosure and empowers, if not compels, readers to com-
pare texts in order to formulate their own sense of the work’s historical constitution(s). (Machan 
1994: 302) 
644 Burnard 2001: 33. 
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utgåvans text avviker från startdokumentet, och att just denna omkon-
figurering, omstrukturering och rekontextualisering i själva verket är det som 
utgör utgåvans egentliga värde. Utgåvan är i den meningen en editoriell text, 
utgivaren kan sägas ha ett slags författarfunktion 645 som med sitt tempera-
ment och åskådning skapar en egen text.646 En vetenskaplig utgåva kan rentav 
påstås utgöra ett försök att positionera det utgivna i samtida eller nutida 
litterära eller språkvetenskapliga diskurser, och skulle i den meningen kunna 
sägas uppvisa ett retoriskt drag. 

4.5 Avslutning 

I kapitel 2 reserverade vi oss mot en alltför stark polarisering mellan 
transponering och klustring för bibliografins del. Den reservationen gäller i 
lika hög grad den vetenskapliga utgivningen, där begreppen transponering och 
klustring är artificiella, liksom också gränsen mellan dem. Flera av den veten-
skapliga utgivningens aktiviteter och verktyg, t.ex. varianthantering (mer om 
denna nedan), kan betraktas som både klustring och transponering. Redan i 
samband med transponering av en naturaltext ur en ensam autograf kan 
utgivaren stå inför varianter i manuskriptet. Viktningen och urvalet bland 
dessa varianter kan sägas utgöra ett slags klustring som ingår i en 
transponering. Omvänt vilar genealogins stemmatiska klustring på en före-
gående transponering och analys av de enskilda vittnena,647 liksom hela 

                                           
645 Dvs. i foucauldiansk mening (Foucault 2002). Bjelland (2000) diskuterar särskilt en sådan 
författarfunktion hos vetenskapliga utgivare. 
646 Any two textual critics working on the same medieval text are liable to create two different 
mental pictures of the author. The differences between the two [thus pictured] authors will result 
from the differences between their creators. As a result, the two textual critics will produce 
different versions of the text, written, as it were, by the different authors the critics imaginatively 
create. And the different authors are liable to be functions of the different social and ideological 
positions the critics hold [...] (McGillivray 1994: 179) 
Om två utgåvor skall bli identiska förutsätter det således enligt McGillivray att också 
utgivarna är identiska. Det här är en tankegång som också återfinns hos Grier: 

[N]o two editors would render [a] score in exactly the same way.” (1996: 6). 
647 Dvs recensio och examinatio. 
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klustringsarbetet i sig kan sägas utgöra en transponering av verket och dess 
idealtext. 

Denna reservation till trots har begreppen klustring och transponering valts 
som en lämplig distinktion för att åskådliggöra hur vetenskaplig utgivning 
såväl hanterar dokumentkomplex som går in näranalyser av enskilda 
dokument och deras historik, på ett sätt som uppvisar åtskilliga släktdrag med 
både referens- och materialbibliografiska metoder. Kapitlet har därmed lagt 
grunden till en närmare jämförelseanalys mellan vetenskaplig utgivning och 
bibliografi, en analys som kommer att utvecklas i nästa kapitel. Där tränger vi 
också djupare in i en analys av några särskilda problemområden som avhand-
lingen tidigare öppnat upp. Detta görs genom att välja digital utgivning som 
tema och där visa hur centrala problem och konflikter både accentueras och 
tillförs. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I föregående kapitel gjordes några första anmärkningar om samband mellan 
vetenskaplig utgivning och bibliografi. Dessa kommer att fördjupas i 
nedanstående diskussion som därmed syftar till att närmare besvara avhand-
lingens fjärde frågeställning. Kapitlet samlar dessutom upp avhandlingsana-
lysen genom diskussioner om digital vetenskaplig utgivning samt sätter den 
vetenskapliga utgivningens problemmönster i relation till iakttagelser från den 
tidigare genomgången i kapitel 2 om bibliografi och medieteori. 

5.1 Digitala medier   

Utgivningens ideal och strategier är till inte ringa del grundade i bestämda 
antaganden om vad som konstituerar verk och deras texter samt hur dessa kan 
och bör presenteras i utgåvor. Omvänt kan vi också säga att utgivnings-
teoretiska strömningar är intimt förbundna med medier, såväl deras tekniska 
och materiella natur som antaganden om vilka typer av medier som lämpligast 
härbärgerar utgåvor med särskilda utgivningsideal. Tydligast är detta i 
spänningen mellan intentionalism och textsociologi. Vi har tidigare sett hur 
det för intentionalister ligger nära till hands att föreskriva uniforma utgåvor, 
där ett författarintentionellt verk i första hand speglas i en enskild heterogen 
text,648 medan versionernas textuella distortion förpassas till variantapparater i 
en bokstavligt undanskymd del av utgåvans grafiska yta – till sidfoten eller till 
register i bokens bakre delar. För textsociologer med en syn på verket som 
någonting socialt konstruerat i lika eller rentav högre grad än författarstyrt, är 
det däremot mer intressant att lyfta fram verkpolyfonin i utgåvorna, alternativt 
producera separata vetenskapliga utgåvor för enskilda dokument och versi-
oner (i t.ex. faksimilutgåvor eller diplomatariska utgåvor). Detta låter sig göras 
i tryckta utgåvor bara med stora svårigheter och resurser och på bekostnad av 

                                           
648 Det är förstås inte ovanligt att verket versionaliseras i mycket stor utsträckning redan av 
författaren själv, och att det redan av det skälet är svårt eller omöjligt att leta efter eller 
konstruera en enstaka fixerad verktext. 
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läslighet och översikt, medan hypertextuella digitala arkiv tycks locka text-
sociologer med ett laboratorium.649 Även för materialfilologer och textgene-
tiker har vi tidigare sett att den tryckta monografin som utgåvebehållare erbju-
der besvärande begränsningar. Också intentionalismens själva bastextmetod 
harmonierar med (och är historiskt sprungen ur) den tryckta kodexbokens 
ekonomi, medan textsociologins och materialfilologins intresse för versi-
onering, synoptik och fotofaksimil får det svårare, vilket också det förklarar de 
yngre utgivningsidealens intresse för vetenskaplig utgivning med hjälp av 
digitala medier.  

Och det är i synnerhet, har vi sett i kapitel 3, i skarvar mellan historiska 
medietyper som textkritiken och utgivningsteorin revitaliseras och omprövas. 
När en ny grupp av tänkbara utgåvebehållare uppenbarar sig, prövas dess 
egenskaper omsider för olika genrer, och där har vi sett att den vetenskapliga 
utgåvan varit en flitig föregångare. Den pågående introduktionen av digitala 
medier och distribuerade nätverk visar här samma mönster som tidigare 
bokhistoriska språng. Kapitel 3 och 4 har innehållit åtskilliga resonemang om 
och exempel på utgivning med digitala medier, och där utgivare experi-
menterat med för det första Internets distributiva, icke-hierarkiska karaktär 
och för det andra kompaktskive- och webbutgåvors egenskaper. Genom att 
således nyttja nätets möjligheter till kollaboration, fulltextpublicering, open 
access och sammanlänkning av resurser, liksom mer omedelbart mediala 
kvaliteter som inklusivitet, uppmärkning, separation mellan lagring och pre-
sentation, manipulerbarhet, flermedialitet och hypertextualitet, är syftet att 
lyfta fram existerande utgivningspraktiker och -ideal eller rentav försöka 
etablera nya sådana. Sådana tekniska potentialer har föranlett inte så få 
iakttagare att tilldela digitala utgåvor ett automatiskt mervärde över tryckta 
utgåvor. Låt oss nedan problematisera två frågor, där det rests anspråk på 
något väsentligt nytt med digitala utgåvor,650 något dessa kan stödja som legat 

                                           
649 Något som är särskilt tydligt hos McGann 2001: kap. 2. 
650 Det förtjänar att betonas att digitala utgåvor här i första hand inte avser digitaliserade 
tryckta utgåvor (där en överskuggande ambition är att låta den digitala representationen så 
långt möjligt simulera den tryckta utgåvans framträdelseform och arkitektur), utan utgiv-
ningsprojekt som är ”born digital”. 
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utanför de tryckta vetenskapliga utgåvornas räckvidd: inklusivitet respektive 
reproduktivitet.651  

5.1.1 Inklusivitet 

Givet möjligheterna att lagra och presentera drastiskt mycket större mängder 
modulära data i skilda kommunikationsformer, har många av de mer 
uppmärksammade digitala utgivningsprojekten kommit att alltmer ta steget 
mot databaser och arkiv.652 Här finns en kontinuitet från den vetenskapliga 
utgivningen med den tryckta kodexboken. Vi har tidigare sett åtskilliga 
exempel på hur utgivare med blandad framgång försökt bända den tryckta 
bokens rumslighet så att den kan återspegla den versionalitet som kan 
föreligga i ett komplex av utgivningens startdokument. McGann menar att 
tillkortakommandena beror på ett alldeles särskilt problem: tryckta veten-
skapliga utgåvor  

deploy a book form to study another book form […] The logical structures of the 
‘critical edition’ function at the same level as the material being analyzed.653  

Den kritiska apparatens raison d’être, till exempel, är enligt McGann det faktum 
att 

[N]o single book or manageable set of books can incorporate for analysis all of the 
relevant documents. In standard critical editions, the primary materials come before 
the reader in abbreviated and coded forms.654 

Parallellutgåvor och synoptiska utgåvor representerar försök att inom den 
tryckta bokens pärmar spegla versionaliteten. Kanzogs arkivutgåveidé går 
ännu längre i detta avseende, och digitala utgåvor som The William Blake 
Archive, The Wife of Bath’s Prologue eller McGanns egen The Rossetti Hypermedia 

                                           
651 Något av innehållet i 5.1.1 och 5.1.2 har tidigare presenterats i Dahlström 2000c respek-
tive Dahlström 2004. 
652 Arkivparadigmets frammarsch i konstruktionen av samlingar av webbobjekt, däribland 
också vetenskapliga utgåvor som McGann et al. 2000- , har särskilt undersökts av Dalgaard 
2005. 
653 McGann 2001: 56. 
654 Ibid. 
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Archive kan delvis ses som försök att förlänga den tanken och omsätta den i 
praktiken. Sådana digitala utgåvor försöker inkludera fler än en fulltextversion 
av ett eller flera verk, i fallet The Wife of Bath’s Prologue inte mindre än samtliga 
58 bevarade handskriftsversioner.655 

Finns det principiellt sett någon gräns för hur pass inklusiv en sådan utgåva 
kan bli? Vi skulle kunna leka med tanken att skapa ”totalarkiv”, där varje 
signifikant exemplar av varje version av varje verk av en författare digitaliseras 
och tillgängliggörs i sin helhet, dessutom i varierbara presentations- och 
sammanställningsformer samt för olika typer av användare. Ett sådant behov 
kan förmodligen förefalla särskilt relevant för äldre typer av litteratur i 
avsaknad av autografer och kanske också arketyper och med fullvuxen 
versionalitet fördelad på ett stort antal handskriftsversioner.656 Det trans-
ponerade materialet kan underkastas icke-sekventiellt och flersekventiellt 
arbete 657 och också sammanlänkas med olika referentiella resurser såsom 
konkordanser, grammatikor, lexika och andra förteckningar och uppslagsverk. 
Den typen av tankelek har redan föresvävat utgivningsteoretiker.658 
Shakespearespecialisten Marder tänkte sig exempelvis att ”everything neces-
sary” skulle arkiveras i en ”constantly updated Shakespeare data bank,” där 
man kunde ha ”all the relevant information [...] retrievable on command,” 
vilket leder till en ”universal, up-to-date, constantly improving, eclectic ‘edi-
tion’ of Shakespeare.”659 Marder hoppades på ”a project to computerize all that is 
known about Shakespeare’s life, times, and work.”660 Siemens tycks instämma: 

                                           
655 Att skapa kollationsverktyg för versioner och varianter har i själva verket i flera 
decennier varit ett av de allra mest framträdande målen inom “digital humanities”. 
656 Se en längre diskussion om just den antika litteraturen i detta avseende i Dahlström 
2000c. 
657 Icke-sekventiellt genom att låta sökverktyg matcha söksträngar mot strängar i databas-
strukturer, flersekventiellt genom hypertextuellt förbundna textfragment. 
658 En tidig formulering av Price-Wilkin lyder:  

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 prefe-
rences. (1994, sekt. 4.1) 

659 Marder 1982: 29. 
660 Ibid.; min kursiv. 
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[W]e might conceive of a hypertextual edition that includes nearly everything of 
value relating specifically to Shakespeare.661  

Föreställningen kan problematiseras. Hur och vem avgör när ”everything ne-
cessary” har transponerats från startdokument och resulterat i måldokument 
som har sådan täckning och potential att arkivet kan kallas ”universal”?662 Jag 
vill mena att tanken på totalarkiv inte är ny, utan ett slags accentuering av den 
äldre idén om ”definitiva” utgåvor. 

Det är knappast alltför djärvt att i föreställningarna ovan läsa in en tilltro till 
objektiv transponering liksom också de mimetiska antaganden kapitel 2 
diskuterade, närmare bestämt tanken att dokument i sin helhet kan 
reproduceras. För att materialet skall kunna ha sådan reproduktivitetskraft 
måste dessutom så många potentiella komponenter transponeras och kodas 
att det snarast behöver klonas.663 

Förenar vi dessutom sådana tankar med det mimetiska antagandets 
föreställning om “complete encoding”, skulle sådana totalarkiv onödiggöra 
behovet av framtida utgåvor, eftersom varje tänkbar utgåva kunde vara en 
utprodukt från arkivet. 

❦  

De redan sjösatta digitala utgivningsprojekten som de ovan nämnda satsar i 
hög grad på mediets möjligheter till icke-sekventialitet och lagringskapacitet. 
Därmed ökas kraftigt deras referentiella och inklusiva karaktär. Utgåvorna tar 
steget mot relationsdatabaser med formulärgränssnitt och stigande täcknings-

                                           
661 Siemens 1998: ¶ 12. 
662 Se också Greetham 1996: 44 om totalanspåk i utgivningssammanhang. 
663 Jfr Galey: 

In order for a facsimile of a text to function adequately as a tool to improve 
analyses and editions based on that text, which are themselves new texts, the 
facsimile must function as a perfect photograph. (2004: ¶8; min kursiv.) 
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anspråk.664 Samtidigt drar sig utgivaren på sätt och vis tillbaka.665 Där den 
tryckta monografiska utgåvan lyfter fram en version t.ex. i form av en bastext, 
tenderar de digitala flerversionsutgåvorna att undvika att premiera en särskild 
version och snarast överlämna detta prerogativ till användaren.666 

Här finns två kritiska anmärkningar att göra.  

5.1.1.1 Mediala krockar 

För det första kan man med Hayles argumentera att en utgåva strukturerad 
som databas ”signifierar” på ett annat sätt än en medialt sekventiellt struktu-
rerad utgåva, delvis eftersom navigeringsdesign i databasutgåvan både formas 
av och formar andra läsmönster än vad som är fallet i den sekventiella 
utgåvan. Med referens till på den textualitetsdiskussion som fördes i 2.3.5, kan 
vi identifiera hur textualiteten helt enkelt inte är densamma i de två fallen. 
Hayles formulerar sin kritik mot The William Blake Archive så här: 

A moment’s thought suffices to show that changing the navigational apparatus of a 
work changes the work. Translating the words on a scroll into a codex book, for 
example, radically alters how a reader encounters the work; by changing how the 
work means, such a move alters what it means. One of the insights electronic 
textuality makes inescapably clear is that navigational functionalities are not merely 
ways to access the work but part of a work’s signifying structure. An encyclopedia 
signifies differently than does a realistic novel in part because its navigational 
functionalities anticipate and structure different reading patterns.667 

                                           
664 Det vetenskapliga utgivningsarbetet omfattar sedan länge konstruktionen av en eller 
flera databaser. Databasen är sedan en av de komponenter som tillsammans under 
gränssnittsytan genererar en presenterad text (eller flera). I det fallet kan vi inte på sättet 
nedan tala om ”läsmönster” i en databasutgåva. Här avses emellertid de fall där veten-
skapligt granskade texter läggs in i databaser, till vilka läsarna har direkt tillgång att söka 
efter exempelvis textsträngar eller textelement som explicit märkts upp genom textkodning, 
dvs. resurser där läsaren inte fortskrider rakt igenom en mer eller mindre sammanhängande 
text. Vi är uppenbarligen med sådana databaser på väg mot arkiv snarare än utgåvor. Det 
förefaller bli allt svårare att dra en skarp gräns mellan utgåva och arkiv, inte minst när 
digitala medier fått en så stor roll i både produktions- och publiceringsfasen (se också 
sektion 5.1.1).  
665 Robinson 1993: 284, Siemens 1999: 26, Vanhoutte 1999, O’Donnell 2005/1998. 
666 Ross 1996: 230. 
667 Hayles 2005: 90f. 
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Vi ser detta i hur de ”krockar” som transponeringen medför mellan start-
dokumentens och måldokumentens arkitektur förstärks när transponeringen 
går från en medietyp till en helt annan. Ett väldigt simpelt exempel är hur 
skilda pagineringar (i de transponerade dokumenten och i de verktyg varmed 
de läses, t.ex. Adobes Acrobat Reader) och navigeringsmekanismer inte bara kan 
underlätta utan också störa en användare.668 Exempelvis har den ”oriente-
ringstext” som i utgåvan av Stijn Streuvels’ De Teleurgang Van Den Waterhoek 669 
uttryckligen är avsedd som navigeringshjälp kritiserats för att försvåra läsarens 
textkollation.670 Vi såg också i kapitel 4 den krock som kan uppstå mellan 
tryckt intertextualitet och digital hypertextualitet. Mer subtila mediala krockar 
uppstår när en utgåva försöker representera mer än en medial arkitektur i 
startdokumenten (t.ex. den fysiska artefaktens, den språkliga grammatikens, 
dramats och versernas sinsemellan överlappande strukturer i ett manuskript av 
Ibsens Peer Gynt) med hjälp av ett enstaka uppmärkningsschema. Sådana 
scheman kan än så länge ytterst sällan hantera överlappning av strukturer. 

Att stycka upp tryckta eller handskrivna sekventiella texter till databaser är 
med andra ord inte oproblematiskt. Vi återgav tidigare McGanns ord om hur 
den tryckta vetenskapliga utgåvan innebär en olägenhet i den meningen att 
den delar medialitet och textualitet med de objekt den skall hantera. Vi kan 
emellertid också se hur det finns nackdelar med att utgåvan och dess objekt 
har skilda textualiteter. 

Det finns också en ”krock” som snarast handlar om skillnader i genre. Vi 
diskuterade i sektion 4.2 dilemmat med hyperlänkning av allusioner. Vi kan 
förstå det dilemmat om vi kopplar tillbaka till McGanns genredistinktion, 
behandlad i sektion 2.5.2.1, och betraktar den vetenskapliga utgåvan som ett 
försök att fånga en poetisk genres uttrycksarsenal med en informationell 
genres mekanismer.  

                                           
668 Något bokhistorikern Needham (2004) fäster stort avseende vid i sin recension av 
digitala faksimilutgåvor av Gutenbergbibeln. 
669 De Smedt & Vanhoutte 2000. 
670 O´Donnell 2004: 493f. 
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5.1.1.2 Utgivarrollen 

För det andra kan ett annat problem uppstå med digitala arkiv, där 
användaren kan välja mellan olika versioner av ett verk och själv skapa sin 
egen utgåva ur materialet, i synnerhet arkiv där ingen av de tillhandahållna 
versionerna premieras särskilt och där utgivarens tillbakadragande innebär att 
denne medvetet avstår från att lyfta fram sina egna prerogativ,671 en tendens vi 
behandlade redan i 4.2.2.1. Åtskilliga har iakttagit hur användaren av sådana 
arkiv riskerar att disorienteras i överflödet, att drunkna i versioners potentiella 
virtualitet.672 Finn föreslår att sådana utgåvors önskan att stärka användarens 
makt och befria denne från utgivarens egenmakt över materialet är sprungen 
ur den befrielseideologi som kännetecknade mycket av 1990-talets diskussion 
om digitala medier,673 och han fyller på: 

Rarely will students go to class or readers to the library asking if the text that they 
are reading has another four dozen instantiations they can peruse. Given a limited 
amount of time in which to read, there is a desire for effective textual pathways – 
and if there is a desire for an effective textual pathway, there will be a desire for a 
particularized pathway. In the simplest possible terms, people do not have the time 
to read everything. One of the fundamental jobs of editors, then, is to make recom-
mendations that readers can evaluate and use or reject.674 

Att befrielseideologin spelar en roll är förmodligen sant, något de många 
hänvisningarna inom 1990-talets utgivningsteori till inflytelserika deklarationer 

                                           
671 För Machan är det sålunda av godo av utgivaren på det sättet ”suspends judgment on 
what is authorial and what is not” (1994: 305). Utgivarens uppgifter kan i sådana lägen 
snarast komma att handla om att organisera transponerade dokument och andra resurser, 
alltså ett slags avancerad dokumenthantering på väg mot kunskapsorganisation. (Vanhoutte 
1999: 208f.) 
672 Välformulerade argument ges i Robinson 2000. Jag fördjupar resonemanget om flerver-
sionella utgåvor eller arkiv i Dahlström 2000c. 
673 T.ex. Chernaik, Deegan & Gibson 1996: 9, Levinson 1997: 68. Ideologin kan spåras 
tillbaka till 1960-talets tidiga hackerkultur. Se kritiska granskningar av det befrielse-
ideologiska konceptet i Duguid 1996: sect. 3, Aarseth 1997, Miall 1999: 162, Brown & 
Duguid 2000, Levy 2001: 111. 
674 Finn 2001. Robinson, som länge förespråkade flerversionella arkiv av den här typen, 
pläderar sedan några år tillbaka i stället för att utgivaren bör privilegiera en textversion, den 
som bäst kan förklara de andra versionerna (t.ex. Robinson 2002). 
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av Landow och Bolter vittnar om,675 men det är bara en del av förklaringen. 
Till större del menar jag att de flerversionella digitala utgåvorna tillkommer av 
tämligen pragmatiska skäl: en reaktion på de fysiska begränsningarna hos den 
tryckta kodexboken, som på gott och ont premierat en monoversionell 
strategi. Dels har vi tidigare konstaterat hur några litteraturer och genrer 
missgynnas av dess medialitet. Dels har en tryckt vetenskaplig utgåva nästan 
uteslutande kommit att ge form åt endast ett utgivningsteoretiskt ideal riktat 
till en alldeles bestämd målgrupp. När ett behov av nya utgåvor uppstår, 
antingen därför att innehållet i utgåvan blivit förlegat (till följd av t.ex. nya 
upptäckter av relevanta startdokument eller nya strömningar i forskning och 
teoribildning) eller därför att en utgivare vill spegla startdokument på en 
annan bibliografisk nivå eller rikta sig till andra målgrupper, behöver nya 
utgivningsprojekt igångsättas, till inte ringa kostnader för producenter, 
distributörer, intermediärer och användare. En inte oväsentlig förhoppning 
med de stora digitala utgåvorna är därför att åstadkomma arkiv med 
föränderligt och påbyggbart innehåll, som kan generera ett varierat utbud av 
utprodukter till olika typer av publiker och intressen. 

Utgivarens ambition att göra sig osynlig blir tillspetsad i flerversionella digitala 
utgåvor men har, såg vi i föregående kapitel, en längre tradition inom 
vetenskaplig utgivning. Den ingår dessutom i ett vetenskapsidealmönster som 
sträcker sig över flera vetenskapliga genrer. “One peculiar aspect of the 
accomplishment of scientific discourse,” skriver till exempel Bazerman i sin 
undersökning av den vetenskapliga tidskriftsartikeln, 

is that it appears to hide itself. [...] [T]o write science is commonly thought not to 
write at all, just simply to record the natural facts. Even widely published scientists, 
responsible for the production of many texts over many years, often do not see 
themselves as accomplished writers, nor do they recognize any self-conscious 
control of their texts.676 

                                           
675 I synnerhet de första upplagorna av dessas mest uppmärksammade verk, Bolter 1991 
respektive Landow 1992, som kom att bli centrala i vad Pang (1998) kallat första 
generations hypertextteori, och som i hög grad genljuder av såväl befrielseideologiska 
övertoner som ett starkt intresse för föränderlighet, variation och versionalitet i texter. 
676 Bazerman 1988: 14. 
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Även om en utgivare så att säga träder i bakgrunden i utgåvan och låter 
användare interagera direkt med förmenta startdokument, kan det argumen-
teras för att han eller hon fortfarande är ständigt och allestädes närvarande i 
utgåvan just genom måldokumentens derivata karaktär, genom stil, kommen-
tarer och uppmärkning och genom alla de andra vägval som ändå måste ha 
företagits under arkivproduktionens gång. Även i en utgåva som med fler-
versionella strategier uttryckligen säger sig vilja ge röst åt fler än den förfat-
tarintentionella textens, tilldelas dessa andra röster en stämma som får sin 
klang av en utgivares temperament och val. Det är dessutom inte bara så, att 
en utgivare får sin roll definierad genom att medla mellan en intentionell 
författare och användare, också dessa agenter definieras genom utgivarens 
verksamhet. De flerversionella digitala utgåvor av den typ vi företrädesvis talat 
om kan visa sig åstadkomma väsentliga förskjutningar inom denna rollför-
delning. 

Egentligen beror dilemmat med totalarkiv och gör-det-själv-utgåvor på två 
uppgifter utgivare kan sägas ha:  

 å ena sidan vara en guide genom att ur textkomplex presentera en 
avgränsad, utvald delmängd 

 å andra sidan att (på grundval av de vetenskapsideal vi diskuterat i 4.4) 
tillhandahålla bredast möjliga redovisning av detta komplex.  

Tryckta vetenskapliga utgåvor har tjänat väl för den första uppgiften men i 
praktiken låtit den andra förbli ett mer eller mindre ouppfyllt ideal. Digitala 
vetenskapliga utgåvor som The William Blake Archive, The Wife of Bath’s Prologue, 
The Rossetti Hypermedia Archive eller Lyrical Ballads Hypertext Project försöker 
fullfölja båda uppgifterna, men inte sällan med resultatet att den senare sker på 
bekostnad av den förra. 

Mot bakgrund av resonemangen i 2.5 om måldokumentens derivata status, går 
det också att hävda att ”gör-det-själv-utgåvor” 677 implicerar en föreställning 

                                           
677 Svedjedal 1997: 345. 
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om att de måldokument som redovisas är ekvivalenta med startdokumenten, 
att användaren har direkt tillgång till det källmaterial utgivaren haft, för att 
själv kunna göra andra vägval än de utgivaren (eventuellt) gjort, samt att 
transponeringsprocessen har kunnat disambigueras och måldokumenten 
därför kunnat vara oberörda av signifikant distortion. Kanske kan vi här spåra 
en ersättningsmodell och ett mimetiskt antagande. 

Det finns slutligen också ytterligare en viktig egenskap hos vetenskapliga 
utgåvor som kan komma att påverkas med en eventuell utvidgning till stora 
databaser och digitala totalarkiv. Steding är en av många utgivningsteoretiker 
som menar att digitala utgåvor och arkiv onödiggör en editoriell urvalsmekanism 
som bara är nödvändig till följd av den tryckta bokens fysiska villkor: 

Data quantity is an important factor [...], as it is a trademark of digital technology 
that it can handle immense amounts of data very easily. Not using this advantage 
of the computer means ignoring one of its greatest strengths and maintaining the 
grip that the necessity of selection has on every edition. The computer-based 
scholarly edition [...] negates the importance of selection as a formal principle.678 

Men detta urval kan också betraktas som ett centralt värde i vetenskaplig 
utgivning, oavsett medium. Robinson företräder ett i det här avseendet annat 
synsätt än Steding: 

There is a theoretical purity in unedited, unreconstructed texts that is comforting to 
editors. But our aim as editors should not be to achieve our own comfort. It should 
be to make editions that will be useful to the readers: editions that will help them 
read. [...] [A] single, reconstructed, and eclectic text may provide the best means to 
do just this. Through the one text, we can best understand the many.679 

Vi kommenterade i sektion 4.2.1 kritiken mot eklekticismen som ahistorisk. 
Eklektiska utgåvor skapar en ny text som kanske aldrig tidigare existerat. Om 
vi utsträcker vetenskaplig utgivning till en mer generell kollektionsnivå kan vi 
se skapandet av en virtuell samling såsom The International Dunhuang Project som 
ett slags vetenskaplig utgivning av en hel dokumentsamling, ett bibliotek.680 

                                           
678 Steding 2002: 318f.; min kursiv. 
679 Robinson 2000: 13. 
680 Dunhuangprojektet eftersträvar att genom ett virtuellt digitalt arkiv rekonstruera 
samlingar av handskriftsfragment som sedan länge är spridda över bibliotek, arkiv och 
privata samlingar i många länder (The International Dunhuang Project 1994- ). 
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Med virtuell representation skapas där en samling som möjligen aldrig 
existerat historiskt i just den här konstellationen, men som kanske erbjuder det 
enda sättet att få en glimt av hela det förlorade biblioteket och samtidigt också 
få ett förklarande mönster lagt över de utspridda dokumenten och frag-
menten.681 

Över huvud taget hämtar bibliografiska dokumentsamlingar kraft inte bara 
genom att maximera sitt inkluderande av material, utan också genom att 
minimera, att utesluta.682 I själva verket kan vetenskaplig utgivning sägas 
tilldelas mycket av sitt värde just genom sitt ur- och avskiljande arbete, det sätt 
på vilket vetenskapliga utgåvor definierar och konstituerar verk genom sin 
precisering. Detta behov av vetenskapliga utgåvor i egenskap av konstitu-
erande utsaga står i viss kontrast till tanken på totalarkiv och gör-det-själv-
utgåvor, liksom till de ideal om reproduktivitet det nu har blivit dags att 
fördjupa sig i.  

5.1.2 Reproduktivitet 

Vi har ovan tangerat synen på digitala utgåvor som reproduktiva. Att en 
utgåva är reproduktiv betyder i det här sammanhanget att dess material i sin 
tur kan användas som byggstenar i nya vetenskapliga utgåvor.683 Enkelt 
uttryckt: att måldokumenten i utgåvan skall kunna användas som start-
dokument i nya vetenskapliga utgåvor.  

                                           
681 Eklektisk metod används för övrigt allt oftare för att återskapa förlorade handskrifter 
genom att digitalisera och sammanfoga fysiskt spridda fragment. Ett pågående exempel är 
The Codex Sinaiticus Project (Parker, Robinson & McKendrick u.u.). Ett svenskt närliggande 
exempel är Riksarkivets projekt Medeltida pergamentomslag (MPO-projektet 2006). 
682 Brown & Duguid 2000: 181. 
683 Med reproduktivitet kan förstås också avses att utgåvan utifrån ett digitalt ”råmaterial” 
kan generera olika presentationsformer, utsnitt och vyer: utprodukter som är varierbara 
efter användarbehov. Där har digitala utgåvor redan erbjudit åtskilliga kraftfulla exempel på 
varier- och manipulerbarhet, t.ex. möjligheten att välja mellan normaliserad eller 
diplomatisk ortografi i WAB 1998–2000, liksom möjligheter att se den ederade texten 
antingen „ren“ eller försedd med kommentarer, textkritisk apparat, textkollation, hyper-
länkar till interna och externa resurser, samt grafiska signaler för att markera skilda gene-
tiska textskikt eller skikt som hör till olika upphov eller till skilda stadier i den kronologiska 
narrationen (t.ex. Stoicheff et al. 2003-2004). 
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Reproduktivitet, och därmed kumulativitet, skall kunna åstadkommas genom: 

 klustring via automatiserad textkollation, stemman och variantapparat 

 transponering av fulla vittnen genom  

o bildfångst, såsom faksimilering eller fotografering 

o textfångst, såsom värdeneutral transkription 

o efterbehandling, framför allt i form av uppmärkning som separe-
rar såväl form från innehåll som värderande tolkning från värde-
neutral beskrivning (av exempelvis strukturen i en text) 

 detaljerad deklaration av tillgripna metoder, principer, företagna åtgärder 
osv.  

Reproduktivitetsidealet är inget unikt för digital utgivning. I synnerhet den 
tyska utgivningsteorin betraktar, såg vi i 4.4.1, sin tryckta historisk-kritiska 
utgåva som en plattform från vilken olika typer av utgåvor sedan kan springa, 
utan att utgivarna av dessa nödvändigtvis behöver konsultera de ursprungliga 
startdokumenten. Steding menar också att 

[p]rinting freezes the data and creates a status quo that is difficult to change. This 
might be acceptable with a single academic work, a monograph that expresses a 
certain academic opinion. Editions, however, which are produced with great effort 
and at considerable costs, to be used and to be at the center of academic research, 
should not have this disadvantage [...] Editions should spare scholars from having 
to check all the original documents, they provide the user with all the information 
necessary to validate the data in the edition, however, the user should not need to 
validate the data. In fact, the moment the user really feels the need to validate 
certain data, the edition has lost a good part of its purpose. [...] Printed editions are 
meant to be ‘perfect’, they are not meant to be changed.684 

Med digitala utgåvor, i synnerhet de flerversionella utgåvorna med manipuler-
bara framträdelseformer, har emellertid sådana anspråk formulerats flitigare 

                                           
684 Steding 2002: 314f.; min kursiv. 
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och tydligare: utgåvorna kan brukas som redskap 685 för genererandet av nya 
vetenskapliga utgåvor med hög textkritisk kvalitet och med olika syften, 
publiker, bibliografisk fokusering (dokument-, naturaltext- respektive ideal-
text) samt utgivningsteoretiska ideal och strategier.686 

Vi har antytt ovan att den reproduktiva kraften kan ha sina begränsningar. 
Hur pass grava sådana begränsningar antas vara för exempelvis transponering 
varierar längs en skala inom utgivningsteorin. I den ena ändan är trans-
ponering en relativt okomplicerad affär, och utmaningen ligger snarast i att 
skapa metoder och verktyg för att minimera distortionen delvis eller rentav 
helt och hållet. Måldokumenten kan förflyttas relativt obundna av situation 
och subjektivitet samt över tid och medier. I den andra ändan är vetenskaplig 
utgivning sedd som transponeringsprocess i så hög grad underkastad de 
många villkorande faktorer vi redovisade i 2.5.1, att avsevärd distortion är 
ofrånkomlig. Måldokumenten blir bundna till situation, tid, subjektivitet och 
samt till både sin egen och startdokumentens medialitet. För någon som antar 
synen på vetenskapliga utgåvor såsom en samling derivata måldokument och 

                                           
685 Den tryckta boken och andra textbärare, därmed också den vetenskapliga utgåvan som 
medium, beskrivs ibland som en maskin, t.ex. av McGann (2004), Duguid 1996: 78, Masten, 
Stalleybrass & Vickers 1997, och Aarseth (1997: 20f) - några av dessa går tillbaka på 
Richards’ kända formulering om boken som en ”machine to think with” (1926: 1). 
McGann karakteriserar rentav (1991: 121) den vetenskapliga utgåvan som en ”dator”. Det 
kan emellertid finnas skäl att betona det redskapliga snarare än maskinella draget i den 
tryckta vetenskapliga utgåvan, med hänvisning till Marx’ distinktion mellan maskin och 
redskap: med ett redskap aktiveras rörelse hos en människa, med en maskin aktiveras 
maskinens egen mekanik. Ett redskap erbjuder viss flexibilitet och en rörelsefrihet som inte 
är underordnad mekaniken. En människa tar därmed ett redskap i bruk såsom en 
förlängning av sin kropp och sitt intellekt, medan en maskin tar en människa i bruk såsom 
en förlängning av sin mekanik (Laue 2004: 155). Huruvida i digitala vetenskapliga utgåvor 
maskinen blir mer framträdande på redskapets bekostnad eller tvärtom, är däremot en mer 
intrikat fråga och har mer att göra med vilka möjligheter användare har att påverka och 
interagera med data och programvara. 
686 T.ex. Ore 1999: 143: 

Det elektroniske grunnarkivet bør - så langt som mulig - være grundig nok og 
komplett nok til andre typer utgaver, men også til nye tekstkritiske utgaver 
basert på andre prinsipper.”  

Ores reservation ”så langt som mulig” är emellertid centralt. Se en längre diskussion i 
Dahlström 2004 samt Ore 2004. 
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inte minst situerade argument, där hela den ederade texten och själva dess 
struktur och utformning förkroppsligar det ställningstagande argument 
utgivaren explicit presenterat i de editoriella paratexterna (en syn vi berörde i 
sektion 4.4), kan reproduktivitetstanken te sig mindre lättköpt. En utgåva som 
använder en tidigare utgåvas derivata måldokument som egna startdokument, 
kommer, för en sådan syn på transponering, alltid att vara beroende av de 
både pragmatiskt och teoretiskt bundna val och urval som format den tidigare 
utgåvan. Användarna kommer med Tanselles ord att “tie themselves to the 
historical moment in which the archive document containing the text was 
produced.”687 

Detta gäller redan för tryckta utgåvor, där det finns få exempel på att en 
vetenskaplig utgåva faktiskt kunnat fungera som sådant råmaterial för 
skapandet av nya kritiska (fr.a. i meningen eklektiska) utgåvor: variant-
apparatens och det klustrande stemmats genomskinlighet och reproduktiva 
kraft kan och har exempelvis utsatts för motkritik.688 Däremot fungerar repro-
duktiviten i någon mån från en mer rigoröst textkritisk utgåva till en utgåva av 
”lättare” typ. Exempelvis förekommer det att studieutgåvor hämtar sin 
etablerade text från en historisk-kritisk utgåva: ett exempel på en arbetsdelning 
mellan utgåvetyper.689 Digitala utgåvor har på sätt och vis inneburit en boom 
för anspråken på reproduktiv kraft. Inte desto mindre har vi både ovan i detta 
kapitel och i kapitel 4 berört hur den digitala utgivningens olika produktions-
faser inbegriper ställningstaganden av tolkande natur.  

Den digitala utgivningens reproduktivitetsanspråk förutsätter exempelvis att 
den textbehandling som ofta tillkommer efter digitalisering, i synnerhet 
uppmärkning, kan göras så pass värdeneutral och objektiv att den inte skriver in 
den uppmärkta texten i ett alltför bestämt eller snävt diskursivt sammanhang, 

                                           
687 Tanselle 1995: 14. 
688 Se den klassiska kritiska anmärkningen i Mumford 1968. Vanhoutte menar att den 
textkritiska apparaten inte sällan inte alls fyller något reproduktivitetsideal, utan snarare 
”becomes a cemetery of variants” (1999: 202), se även Faulhaber 1991: 135. 
689 Modalsli 2005. 
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ett förutsättande som dock utsatts för kritik.690 Inte bara tillämpningen av 
uppmärkningsscheman kan påstås utgöra ett hermeneutiskt förfarande, liksom 
uppsättningen märken för ett särskilt dokument utgör påståenden om detta 
dokument. Också schemat som sådant kan sägas manifestera en bestämd 
uppfattning om hur dokument och deras texter över huvud kan och ska 
transponeras och struktureras.691 Tillämpningen av ett schema på ett doku-
ments text tvingar in texten i denna struktur.692 Ett uppmärkningsschema kan 
också stödja explicita hyperlänkar, och sektion 4.2 visade hur frågan om hyper-
textualisering av olika intra- och intertextuella relationer kan utgöra ett 
problem. 

Också transkription, såg vi 4.3.1, behöver inte självklart betraktas som en 
huvudsakligen instrumentell affär, där framför allt de diplomatariska och 
faksimila nivåerna renderar så pass korrekt och objektivt transponerade mål-
dokument, att de såsom ekvivalenta till startdokumenten kan fungera som 
startdokument i nya transponeringar. Transkriptionen kan också antas omfatta 
en så hög grad av ur- och avskiljande mekanismer att den transponerade 
texten i måldokumentet blir ett påstående om mer respektive mindre relevanta 
komponenter i startdokumentet.693 Redan behovet av att lägga sig på en 
preciserad nivå på finkornigheten i transkriberingen sker på bekostnad av 
andra nivåer.694 

Digital bildfångst är, slutligen, den fas där avståndet mellan förment objektivitet 
och subjektivitet kanske är som allra störst. Å ena sidan har vi konstaterat hur 
bildtransponering i allmänhet och faksimilering i synnerhet beskrivs som 

                                           
690 Burnard argumenterar (2001: 35) för att uppmärkning generellt sett alltid representerar 
tolkning. Om uppmärkning med TEI skriver Berrie et al.: 

In making explicit what in the physical text was implicit, the editor is inevitably 
providing a subjective interpretation of the meaning-bearing aspects of text. 
(Berrie et al. u.u.: sect. 1).  

691 Se exv. Sperberg-McQueen 1991, Renear 1997, Dahlström & Gunnarsson 2000. 
692 Huitfeldt (1999: 140) betecknar rentav SGML som en ”Prokrustessäng” för texter. 
693 Se också Haugen 2004. 
694 Däremot kan reproduktiviteten på just det här området tänkas öka i framtiden. Även om 
det rör sig om kostsamma insatser, är det möjligt att låta digitala utgåvor återge flera 
transkriptionsnivåer av samma text. 
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”okritiska” verksamheter, där utgivaren antas träda i bakgrunden, medan 
användaren kommer närmare startdokumenten genom att få direkt tillgång till 
originalen.695 Å andra sidan har digitaliseringen och den efterföljande redige-
ringen av just bilder kanske mer än något område uppmärksammat oss på de 
inslag inom praktiskt taget samtliga parametrar i processen (bildstorlek, färg, 
granularitet, genomslag, kontrast, lager, upplösning m.m.) där vägval och 
manipulation är praktiskt taget oundvikliga. 

Den som träder in i en samling digitala måldokument, oavsett om detta sedan 
kallas utgåva eller arkiv, möter därför ett material som redan är på många sätt 
kodat, manipulerat, etiketterat och, skulle många säga, tolkat. 696 Det är ett sätt 
att betrakta den reproduktiva utgåvepotentialen som skiljer sig från den mer 
objektiva status som tilldelas dem i exempelvis den tyska utgivningsteorins 
och i de antaganden om digitala arkiv vi tidigare sett prov på.697 Att 
dokumenten i utgåvorna är derivata, och än viktigare hur de transponerats, 
begränsar de studier som kan bedrivas på materialet och bidrar till att definiera 
de tänkbara frågor som kan ställas till det. I någon mån utgör måldokumenten 
svar på frågor utgivaren ställt sig. Att bedriva ny forskning på ett material 
innebär emellertid att kunna ställa nya och tidigare oförutsedda frågor till det, 
ett vetenskapligt ideal som kan antas förlora något av sin kraft vid arbete med 
derivata tolkningar, om vi accepterar att varje textuellt val bakom dem  

                                           
695 McGillivray med en formulering som är en typisk:  

An edition that brought together facsimiles of all of the witnesses to the text 
would allow readers to occupy more or less the position now occupied by the 
textual critic. They would be granted the freedom of the whole text: the ability to 
experience it directly in any of its versions and to measure different configu-
rations of textual elements against criteria of their own choice. (1994: 184) 

696 Rockwell gör samma iakttagelse när det gäller också hjälpverktygen i utgåvor:  
The tools [in large electronic text projects] are deployed not for general use but 
to make available the research of a specific project in the ways imagined by 
that project. (2003: 215; min kursiv.) 

697 Som en slående parallell noterar Kjellman (u.u.) hur de kulturarvsbevarande bibliotekens 
förbehållslösa ”fullständighetssamlande” ambition antas garantera objektivitet och värde-
neutrala urvalsprinciper. 
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inevitably reflects particular approaches to literature, and that the resulting text may 
be inappropriate for certain purposes.698 

Utgåvans material är också avgränsat till bestämda målgrupper: det är helt 
enkelt mer värdefullt för vissa publiker än för andra, inte minst beroende på 
de verktyg utgivarna tillämpat under transponering inklusive efterbehandling. 
Det här får effekter för den tidigare redovisade idén att användare själva blir 
ett slags utgivare av ett dokumentmaterial i ett digitalt arkiv. En material-
bibliograf som exempelvis önskar fastställa kronologin mellan tryckta doku-
ment som transponerats till en digital utgåva behöver tillgång till andra delar 
av och information om startdokumenten än en lingvist eller idéhistoriker.699 Vi 
nämnde exempelvis i kapitel 4 den digitala utgivningen av William Blakes 
verk,700 som med sin återgivning av faksimil och transkription av ett exemplar 
av varje tryckning av varje bok av Blake, gör anspråk på definitiv utgåvestatus 
och hög reproduktiv kraft. Projektet kan utan ansträngning betecknas som ett 
av de allra mest avancerade digitala utgivningsprojekten hittills. Det går 
däremot att diskutera huruvida detta blir en ”definitiv” utgåva av det biblio-
grafiska materialet. Om variationen är avsevärd inom editioner och impres-
sioner är frågan hur pass täckande Blakearkivet kan vara för framtida forsk-
nings behov, i synnerhet bibliografisk och bokhistorisk. Dessutom är det 
viktigt att veta om detta eller dessa exemplar har valts efter en ingående 
bibliografisk analys och kollation av så många bevarade exemplar som möjligt, 
liksom om utgåvan redovisar såväl resultatet av en sådan kollation som 
eventuell inomeditionell eller inomimpressionell varians, något som än så 
länge inte är särskilt synligt i utgivningsarbetet. 

❦  

                                           
698 Tanselle 1995: 14. 
699 TEI har åtminstone fram till sin femte upplaga tillhandahållit mycket rudimentära 
element för materialbibliografisk dokumentbeskrivning Bjelland (2000: 25) menar att detta 
beror på en inbyggd motsättning mellan å ena sidan epistemologin bakom TEI och å andra 
sidan det perspektiv på dokument som materialbibliografer företräder. 
700 Eaves, Essick & Viscomi 1996– .  
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Generellt kan sägas, att kraften i en digital utgåva eller ett arkiv att agera 
reproduktivt mellan två utgivningsprojekt också begränsas av avstånds-
faktorer, i första hand två. För det första det historiska och mediala avståndet 
mellan måldokumenten i det äldre projektet och dessas startdokument,701 och 
för det andra avståndet mellan projekten när det gäller deras respektive 
utgivningsideal och -syften. Utgåvors och arkivs reproduktivitet begränsas 
slutligen också av en mer vardagsnära omständighet: juridiska och ekonomiska 
hinder. För att måldokument skall kunna utgöra startdokument i ett veten-
skapligt utgivningssammanhang krävs att användare har tillgång till högkvali-
tativa masterfiler i lagringsformat: för textfiler sofistikerad uppmärkning i t.ex. 
TEI,702 för bildfiler högupplösta format i t.ex. TIFF.703 Detta är sällan fallet,704 
och bland annat beror detta på juridiska hinder att tillhandahålla materialet, 
där såväl transponeringens (som vi såg i 4.3.1.1), uppmärkningens som bild-
hanteringens tekniska resultat kan tilldelas verkshöjd och i sig åtnjuta upp-
hovsrättsskydd. I stället väljer utgåvorna och arkiven att tillhandahålla tunna 
leveransformat som deriverats ur masterfilerna, t.ex. HTML respektive JPEG, 
och på den grunden är det mindre sannolikt att nya vetenskapliga utgåvor kan 
byggas. Seaman pläderar just för att utgivare och inte minst digitaliserande 
bibliotek bör tillhandahålla en högre grad av högkvalitativt material och an-
märker: 

                                           
701 Givet att vi antar att korruption, tillägg, bortfall och annan distortion ackumuleras ju 
mer dokumenten transponeras över tid, bärare och medietyper. 
702 Se not 320. 
703 ”Tagged Image File Format”, ett digitalt bildfilsformat. 
704 Filologen Carlquist företog exempelvis nyligen en inventering av tillgängligt material ur 
medeltidshandskrifter i webbutgåvor och -arkiv, och kunde konstatera att de i så hög grad 
brast i att ge tillräckligt med information, att forskare och utgivare som vill arbeta (vidare) 
med materialet ändå måste bege sig till arkiven där startdokumenten förvaras. Han är 
skeptisk till att mer avancerade språkvetenskapliga studier kommer att kunna bedrivas på 
enbart digitaliserat material (2005: 13). Skaparna av en digital utgåva som The William Blake 
Archive menar däremot att 

even scholars who are able to globetrot from collection to collection end up 
relying heavily upon their inadequate memories, notes, xeroxes, and photo-
graphs to compensate for the distances in time and space between collections. 
Seeing the originals is good in itself; but seeing them in fine, trustworthy repro-
ductions, in context and in relation to one another is the scholarly ideal. (Eaves, 
Essick & Viscomi 1996– : ”Plan of the Archive”). 
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[A]t present, all you can do is scrutinize that data where it resides, in formats that 
the creator of the content determined [...] you can have a passive engagement with 
the content but not an active one. You cannot combine those scattered objects into 
something new, improved, and shaped for your local needs. 705 

5.1.3 Konflikter 

Även om vi således kan se ett antal områden och uppgifter där digitala 
vetenskapliga utgåvor tycks kunna göra något annat och mer än tryckta 
vetenskapliga utgåvor, noterar vi samtidigt några föreställningar och anspråk 
som kan problematiseras i olika grad, beroende på hur betraktaren ansluter sig 
till endera av två perspektiv på vetenskaplig utgivning i allmänhet och 
utgåvors reproduktiva och inklusiva kraft i synnerhet. Det första betraktar 
vetenskaplig utgivning som en värdeneutral, innehållslevererande kanal. Efter-
som innehållet kan dekontextualiseras och disambigueras, kan det också på ett 
kumulativt sätt utgöra byggstenar i andra typer av utgivningsarbeten relativt 
problemfritt. För det andra perspektivet är utgivning snarast en primärt 
innehållsstyrande affär. Den resulterar i editoriella texter som primärt utgör 
argument och som är intimt bundna till bestämda mediala, diskursiva och 
historiska sammanhang. 

Även om spänningen mellan dessa är mest uppenbar med digitala medier är 
de inte exklusiva för digital utgivning, utan accentuerar ett konfliktmönster vi 
kan se redan i utgivning med tryckta medier. Däremot är det möjligt att idén 
om den digitala utgåvan som ett laboratorium av objektivt transponerade 
dokument och som reproduktivt arkiv har inneburit att det värdeneutrala 
perspektivet lyckats flytta fram sina positioner, framför allt genom 

 en ökad tillgång till enskilda vittnen och dokument,  

 modulariseringen av flyttbara delar av dokument och texter via frag-
mentering och databasbyggen, samt  

                                           
705 Seaman 2003: 11. 
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 uppmärkningens separation mellan form och innehåll, som inte sällan 
sätts i samband med en motsvarande separation mellan tolkningsfritt 
och tolkningsbundet,  

samtidigt som vi också sett att ersättningsmodellen och det mimetiska 
antagandet vunnit mark. 

Å andra sidan har det de senaste åren funnits tecken på en tillbakagång för 
digitala utgåvor och på att forskare förblir trogna tryckutgåvorna.706 Steding, 
som ägnar sin avhandling åt en plädering för de gentemot den tryckta utgåvan 
överlägsna egenskaperna hos digitala vetenskapliga utgåvor,707 har inget riktigt 
bra svar på varför detta inte lett till större framgångar för den digitala 
vetenskapliga utgåvan. För Robinson är de viktigaste förklaringarna till den 
uteblivna framgången att utgåvorna brister i att tillhandahålla användaren bra 
verktyg samt att de sällan erbjuder mediespecifika fördelar.708 Också Eggert är 
inne på bristande tekniska och ekonomiska resurser som förklaring till 
utgåvornas problem.709 Karlsson & Malm menar också att digitala vetenskap-
liga utgåvor i förhållandevis liten utsträckning implementerar och drar nytta av 
tekniska potentialer.710  

Samtliga dessa verkar ligga nära Meyrowitz’ innehållsstyrande mediemodell, att 
koncentrera sig på tekniska och materiella egenskaper för att förklara eller 
rentav förutsäga medial utveckling. Om vi å andra sidan lägger tonvikten vid 
argumentperspektivet på utgåvor, kan vi betrakta den vetenskapliga utgåvans 
uppgift också som en rapport över ett utfört vetenskapligt arbete och som en 
statusbärande konstituering, och där delar den de drag som historiografiska 

                                           
706 Såväl Robinson (2003, 2005) som Eggert (2005), både i hög grad inblandade i det 
senaste decenniets satsning på digitala vetenskapliga utgåvor, har karakteriserat de hittills-
varande stora digitala utgivningsprojekten som i stort sett misslyckade, och Robinson ser 
tecken på att stora förlag nu överger digital utgivning efter att ha provat på ett antal projekt. 
707 Särskilt 2002: 84. 
708 [I]f a scholar has to understand how the TEI encodings work—and indeed, requires any more 
than a basic knowledge of how XML works—in order to make an electronic edition, very few will 
ever do so.  (Robinson 2005) 
709 Eggert 2005: 426. 
710 Karlsson & Malm 2004. 
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studier över vetenskaplig kommunikation iakttagit hos exempelvis artikel-
genren vad gäller diskursivitet, retorik, uppgiften att som rapport konstituera 
kunskap, drag som är väl så framträdande som objektivitet, undvikande av stil 
och uppgiften att erbjuda byggstenar för ny kunskap.711 För Frohmann är den 
vetenskapliga artikelfloran sålunda i första hand ett belöningssystem i en 
gåvoekonomi och fungerar därför som ett arkiv över konstituerade påstå-
enden, snarare än som en arena för aktuell och banbrytande forskning. Han 
ställer sig av den anledningen tveksam till huruvida ”scientific articles contri-
bute information useful in the derivation of new results.”712 Han menar också 
att vetenskapliga ”fakta” på inget sätt är absoluta, de är snarare påståenden, 
och en av tidskriftsartikelns funktioner är att stabilisera dessa påståenden 
genom att rada upp armeér av referenser till deras försvar.713 Det finns en 
liknande, ”stabiliserande” funktion för den vetenskapliga utgåvan. Vi närmar 
oss då också en väsentlig sociokulturell uppgift för den vetenskapliga utgiv-
ningen, nämligen inom den litterära kanoniseringen. Ett insignum på att ett 
verk adlats och upptagits i litteraturens finrum, är just att det blivit föremål för 
en vetenskaplig utgåva, och Burman betecknar träffande vetenskapliga utgåvor 
som ”litteraturens domkyrkor.”714 Frohmann uttrycker en liknande tanke om 
vetenskapliga genrer i form av en sofism: 

A text does not belong to the scriptures because its content is holy; rather, its 
content is holy because it belongs to the scriptures.715 

Forssell & Knapas arbetar dessutom med ett intressant synsätt på stora 
vetenskapliga utgåvor som nationella monument och gör kopplingar mellan dem 
och framväxten av nationalstatskänslor,716 något som är lika markant för 
Finlands 1800- och 1900-tal som det var för tysk utgivningsverksamhet under 
1800-talet eller de kommunistiska regimernas monumentala nationalutgåvor 

                                           
711 Bazerman 1988 och Frohmann 2004a.  
712 Frohmann 2004a: 46. 
713 Statements are always up for grabs, at least in principle, and when they do stabilize, they do 
so only because challenging them has been made too difficult.(Ibid.: 163) 
714 Burman 1999: 85. 
715 Frohmann 2004a: 153. 
716 Forssell & Knapas 2003: 6ff.  
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av Karl Marx’ eller Lenins verk.717 Där blir vetenskaplig utgivning plötsligt ett 
instrument för politisk ideologi och propaganda. 

Dragen av såväl vetenskapsrapport, verktyg för konstituering och kanoni-
sering och rentav monument ger den vetenskapliga utgåvan en särskild spän-
ning. Å ena sidan skall den vara dynamisk och som forskningsverktyg snabbt 
kunna reflektera nya rön och förändringar. Å andra sidan finns det arenor för 
den vetenskapliga utgåvan där den har en konserverande funktion, dvs. där 
den skall vara statisk och bekräftande. Det här slår igenom på så sätt att 
utgåvan i iögonenfallande hög grad präglas av såväl förändringsbenägenhet, 
experimentlusta och diskussionsiver som tradition och konservatism. Bazer-
man skriver så här om vetenskapliga genrer: 

Whatever the source of the new impulses and new forms[,] the acceptance of these 
[...] into the common stock [...] depends on the community. The community itself 
must see these formulations as more useful, productive, promising for its current 
set of problems as currently perceived and formulated. The new formulations must 
be perceived as realizing desirable lines for the group activity (that is, as part of a 
progressive research program, in Lakatos’ terms).718 

Tillämpar vi detta på vetenskaplig utgivning, förstår vi att genomslaget för 
förändringskrafterna är beroende av i vilken utsträckning de av gruppen 
uppfattas som mer fruktbart för dess ”program”. Men just den vetenskapliga 
utgåvans egenskap av redskap inom flera aktivitetssystem med olika program, 
olika mål, olika värden, gör det särskilt svårt att prognostisera och se en 
självklar genomslagstrend. Det finns ett välkomnande och det finns ett 
motstånd. Utgivare har visserligen visat sig villiga att pröva nya tekniker och 
medier, men runt vetenskaplig utgivning finns samtidigt en obenägenhet att 
experimentera och förändra, som är kopplad till uppgiften att konservera och 
kanonisera.  

                                           
717 Också Burman talar vid något tillfälle (2003: 125) om vetenskapliga utgåvor som 
”monument i en boklig kultur”. Det är förmodligen heller ingen slump att många stora 
utgåveserier av framför allt historiskt material under 1800- och tidigt 1900-tal betitlats 
Monumenta [Historiae, osv.]. 
718 Bazerman 1988: 308. 
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Kanske förstår vi emellertid utvecklingen av tryckta och digitala vetenskapliga 
utgåvor bättre om vi lägger tonvikt vid den vetenskapliga utgivningens 
uppgifter som rapporterande över ett utfört vetenskapligt arbete, som status-
bärande konstituering och rentav som monumentbyggande, där det är möjligt 
att den meritokratiska, sociala och symboliska strukturen som omger den 
fixerade och stabila tryckta utgåvan rymmer värden den digitala utgåvan ännu 
inte lyckats fånga.  

Det är också möjligt att anta ett samband mellan utgåvetyper och publik-
grupper efter bland annat ekonomi och klass, så att en utgåvetypologi efter 
bland annat format i någon mån ger uttryck för en social publikfördelning. 
Genrestudier indikerar att redan dokuments textuella och grafiska mönster 
signalerar genretillhörighet.719 Bokhistoriker har i det sammanhanget en 
naturlig uppmärksamhet riktad mot betydelsen av dokumentens grafiska och 
fysiska form. Ridderstad diskuterar hur en genre identifieras såväl av bok-
format som skriftbild, liksom hur format och framträdelseform kan relateras 
till både publik och upphovets sociala status.720 Även Horstbøll visar hur 
element i den materiella dokumentarkitekturen - i hans fall bokformatet - står i 
omedelbart samband med både förmedlat innehåll och social funktion.721 
Vilka genreformat som begagnas och förmedlas till olika publiker är inte 
slumpartat, menar Horstbøll. De signaler ett visst format och utseende ger 
sina publiker om förmodad innehållslig genre är tvärtom centrala:  

Det var ikke alene satsbilledets karakter og det typografiske udstyr, der karak-
teriserer det folkelige bogtryk. Det var genkendeligheden, som formatsystemet 
skabte i tæt forbindelse med omfanget, sidetallet. I tidlig moderne tid var der en 
snæver sammenhæng mellem trykformat og mediefunktion, hvor mediets forskel-
lige funktioner blev genkendelige på markedet ved hjælp af formateringen.722 

Med ett sådant perspektiv skulle det förefalla sannolikt att en arbetsdelning 
kan tänkas ske mellan tryckta och digitala vetenskapliga utgåvor, där de förra 
tills vidare tilldelas uppgifter som konstituering samt koncentrerad och över-

                                           
719 Swales 1990 och Toms, Campbell & Blades 1999. 
720 Ridderstad 1999: 9ff. 
721 Horstbøll 2000: 37. Se också undersökningen i Burman 2003. 
722 Horstbøll 2000: 48. 
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siktlig presentation i ett hanterbart format, medan de digitala snarare alltmer 
betraktas antingen som det arkiv- och referensmaterial som gjort den digitala 
utprodukten möjlig, eller som en förlängning och fortsättning av det pågående 
ederingsarbetet. Studier som Ridderstads och Horstbølls indikerar att olika 
mediala och materiella utgåvetyper skulle kunna länkas till skilda målgrupps-
anpassningar. Och detta är mycket riktigt också ett mönster vi kan konstatera 
för många utgivningsarbeten idag, inte minst i de stora nordiska utgivnings-
projekten.723 Jag vill mena att detta är ett tecken på hur tillkomsten av nya 
medietyper inte nödvändigtvis gör att det nya ersätter det gamla utan snarare 
resulterar i rollförändring och förskjutningar i uppgifter och funktioner hos 
båda medietyperna. 

Sammanfattningsvis kan vi i debatten om digital utgivning på det här sättet 
således spåra tre synsätt på vetenskaplig utgivning som kan förstås med de tre 
medieföreställningar Meyrowitz föreslagit, och som vi kommenterade i 
sektion 2.5.3.3: 

1. De digitala arkiven med totalitetsanspråk, gör-det-själv-utgåvorna och 
reproduktivitetsidealet bär på föreställningen om utgåvor som primärt 
innehållslevererande. 

2. En syn på medier som främst innehållsstyrande argumenterar för att 
medietypiciteten hos transponering och de transponerade dokumenten 
försvårar eller rentav omöjliggör realiseringen av sådana ideal. 

3. En innehållscirkulerande syn på medier, slutligen, kan i stället snarare 
betona hur en arbetsdelning sker mellan bärande medier, och där olika 
medietypers tekniskt-materiella egenskaper kan brukas för att fylla olika 
funktioner och tillgodose exempelvis olika sociala och symboliska 
värden.  

                                           
723 Såsom de pågående nationalutgivningarna av Ibsen, Almqvist och Kierkegaard. Se också 
Svedjedal 1997: 344 
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5.2 Vetenskaplig utgivning och bibliografi  

Ett återkommande tema i den här avhandlingen har varit den vetenskapliga 
utgivningens gränsdragningar. Dels har vi undersökt hur den på olika sätt 
identifierar och avgränsar sina bibliografiska objekt, och dels har vi också ställt 
frågor om relationer mellan vetenskaplig utgivning och andra verksamheter, 
liksom mellan utgåvor och arkiv. Det har nu blivit dags att koncentrera oss på 
den av relationerna som är allra mest central för avhandlingen, den mellan 
vetenskaplig utgivning och bibliografi, och därmed också mellan vetenskapliga 
utgåvor och bibliografier. 

5.2.1 Historiska band 

Samband mellan vetenskaplig utgivning och bibliografi kan iakttas på flera 
plan: discipliner och personer, historia, syften och funktioner, verktyg.  

Det påpekades redan i kapitel 1, och bör under efterföljande kapitel ha blivit 
uppenbart, hur personer som exempelvis Tanselle, Shillingsburg, McGann, 
Svedjedal och Vanhoutte ägnar sig åt bibliografiska spörsmål samtidigt som de 
agerar i rollen av vetenskapliga utgivare och i samband därmed dessutom 
författar utgivningsteoretisk litteratur. Det är också så, att studier om veten-
skaplig utgivning och framför allt materialbibliografi inte sällan samtidigt 
bedrivs inom en och samma akademiska institution. Det här beror på den 
överlappning som finns mellan utgivning och bibliografi. I synnerhet är 
gränsen mycket svår att precisera mellan textuell bibliografi och vetenskaplig 
utgivning. 

Den vetenskapliga utgivningen har, konstaterades i 3.3.1, sitt historiska 
ursprung i en bibliografisk verksamhet där bibliotekarier transponerade och 
emenderade samlingars fulltexter. Längre fram reducerade dock biblioteken 
sin intervenerande transponering på fulltextnivå. Textkritik och vetenskaplig 
utgivning flöt iväg som en egen verksamhet och hamnade inom filologi, 
senare också litteraturvetenskap och till viss del historievetenskap, samtidigt 
som dess bibliografiska rötter i en biblioteksverksamhet alltmer hamnade i 
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skymundan. Men dessa rötter finns där som ett intellektuellt släktdrag. 
Biblioteken koncentrerade sig å sin sida på bibliografisk verksamhet på meta-
nivå, dvs. etikettproduktion, medan fulltextnivån reserverades för minimalt 
intervenerande reproduktion där tillgängligheten så krävde, t.ex. för att ett 
aktuellt textbärande dokument var stadd i fara att lösas upp. Icke desto 
mindre har den fotofaksimila utvecklingen under 1900-talet genom mikro-
filmning och inte minst digital reproduktionsteknik medfört att bibliotekens 
fulltexttransponering sedan ett par decennier tilltar. Med dagens digitalise-
ringsprojekt ger sig biblioteken egentligen åter hän åt en utgivningsverk-
samhet.724 I den mån denna omfattar en ambition och omsorg att kritiskt 
kvalitetssäkra text, hamnar den textkritiska vetenskapen och materialbiblio-
grafins kompetens åter på bibliotekens bord. Möjligen kan dessa av historiska 
skäl känna sig främmande inför såväl textkritisk vetenskap och metod som att 
ens se denna fulltextreproduktion som en bibliografisk verksamhet, men det 
finns således ett historiskt samband där som nu stärks. 

5.2.2 Klustring och transponering 

När det så gäller syften och funktioner har vi också där vid upprepade 
tillfällen i kapitlen 3, 4 och 5 pekat på konkreta samband. I den vetenskapliga 
utgåvan samlas en hel rad uppgifter vi känner igen från biblioteksinstitutioner, 
kunskapsorganisation och bibliografi, såsom klustring, representation och 
transponering, identifiering av och avgränsning mellan bibliografiska entitets-

                                           
724 Det brukar emellertid anföras andra motiv än den historiska traditionen till bibliotekens 
digitaliseringsprojekt. För det första att skydda och bevara originaldokumenten (i den mån 
den kausaliteten nu finns mellan digitalisering och bevarande av startdokument). För det 
andra att ge ökad tillgänglighet till och spridning av delar av sina samlingar. Man kan också 
tänka sig ett par ytterligare argument: dels att bibliotek kan antas vara lämpliga att lång-
siktigt hantera tekniskt och bibliografiskt underhåll och bevarande av själva de digitala 
måldokumenten (se distinktionen i Svedjedal 2003: 8 mellan bevarandedigitalisering och 
digitaliseringsbevarande), dels att de kan samordna och långsiktigt hantera det ofta 
komplexa nätet av upphovsrättsintressen inom stora utgivningsprojekt på ett sätt andra 
aktörer vanligen saknar möjlighet till. Särskilt avser det sistnämnda argumentet bildorien-
terad utgivning, där lagrummen för upphovsrätt är flera och annorlunda än för textorien-
terad utgivning, och där bibliotek och arkiv i många fall själva är upphovsrättsinnehavare 
(se ett utgåveexempel i Eaves, Essick & Viscomi 1996-: ”Contributing Collections”). 
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nivåer, formalisering och standardisering, dokumentanalys, bevarande och 
överantvardande, tillgängliggörande samt spridning. De starkaste gemen-
samma banden hittar vi i den vetenskapliga utgivningens och bibliografins två 
huvudsakliga uppgifter, det vi kallat klustring och transponering. Den första 
består i att försöka bringa ordning i verk- och dokumentkomplex genom att 
efter bestämda principer relatera dessa till varandra, företrädesvis i en 
hierarkisk ordning. Principerna kan exempelvis vara genealogiska, krono-
logiska, provenientiella 725 eller vara baserade på någon form av textuell likhet. 
Den andra handlar om att överföra det huvudsakliga ”innehållet” i dokument 
(vanligen i betydelsen texter och bilder) mellan bärare. De två uppgifterna 
motsvaras, om vi generaliserar, inom bibliografi av två relativt distinkta delfält: 
klustring av referensbibliografi och transponering av materialbibliografi. För 
den vetenskapliga utgivningens del handlar det snarare om att dessa två 
funktionsområden manifesteras i olika paratexter (närmare redogjort för i 
kapitel 4) samt för transponeringens del i själva den ederade huvudtextens 
framträdelseform. 

5.2.2.1 Klustring 

Den vetenskapliga utgåvan kan beskrivas som ett försök att skapa ett 
dokument som i bibliografisk mening konstituerar andra dokument. Den 
vetenskapliga utgivningens explicita principer och teoribildning är på så sätt 
ett slags deklarationer av bibliografiska ideal. Det är exempelvis slående att 
jämföra bibliografins relationering, som redovisades i kapitel 2 med hur 
vetenskaplig utgivning arbetar när den väljer strategi för gestaltning av verket 
(eller dokumentet), något som kapitel 3 och 4 ägnade sig åt. Den vetenskapliga 
utgåvan beter sig på ungefär samma sätt som en katalog hanterar biblio-
grafiska relationer, den har i mångt och mycket analoga relationer till sina 
objekt. Både den referensbibliografiska katalogen och den vetenskapliga 

                                           
725 Först och främst förstått som gemensamt upphovsursprung, men en provenientiell 
princip kan också betyda att de klustrande dokumentens gemensamma band består i att de 
vid något tillfälle förekommit på samma geografiska plats, varit medlemmar av samma 
samling, eller nedtecknats/tryckts inom samma pärmar. 
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utgåvan är på sätt och vis tillämpningar av bibliografisk teoribildning, och i sin 
egenskap av bibliografiskt redskap, kan vi påstå att den vetenskapliga utgåvans 
naturliga familjemedlemmar är katalogen, posten, bibliografin, tesauren och 
arkivet. 

Både bibliografi och vetenskaplig utgivning arbetar i sin klustringsverksamhet 
med att inrangera objekt på olika bibliografiska brännpunktsnivåer, och till sin 
hjälp har båda fälten utarbetat mer eller mindre finmejslade begrepps-
hierarkier. Det är också möjligt att betrakta olika utgåvetyper som verktyg som 
opererar på olika sådana begreppsnivåer: den historisk-kritiska utgåvan på 
verknivå, transkriptionsutgåvan på textnivå och faksimilutgåvan på det 
grafiska dokumentets nivå. Också i fråga om begreppsepistemologi finns 
tydliga släktdrag mellan fälten, där de i första hand har distinktionen mellan 
immateriella verk och materiella dokument gemensam (och där distinktionen i 
båda fält föranlett en diskussion om platonistiska antaganden), med ett 
textbegrepp svävande emellan. Den vetenskapliga utgivningen med sitt 
textkritiska syfte har haft behov av en mer utmejslad textprecisering, medan 
framför allt referensbibliografin, med sitt primära syfte att gruppera samlingar 
av fysiska artefakter, där aspekter som text och mening endast rönt ett 
sekundärt intresse, nöjt sig med ett betydligt grundare textbegrepp, i den mån 
det alls förekommer. 

Även om samband och likheter mellan fälten finns också när det gäller 
identifiering och hantering av textuell variation, är där samtidigt några 
skillnader påtagliga. 

Vi noterade i 2.4.2 att kunskapsorganisation genom katalogisering och 
referensbibliografi i någon mån arbetar med versionshantering, även om 
verktygen kan förefalla något trubbiga. I såväl referensbibliografisk teori som i 
några av dess tillämpningar,726 är versioner och relationer mellan dessa något 
som erbjuder en problematik som i alla fall röner viss uppmärksamhet. 
Däremot är en mer preciserad diskussion om varianter mellan texter något 

                                           
726 Tillett 1991, IFLA 1998, Smiraglia 2001a. 
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som knappt intresserat referensbibliografin alls. Utan detta mer förfinade 
verktyg har referensbibliografi också svårare att hitta mer legitima grunder för 
versionshanteringar än vad vetenskaplig utgivning har, med sitt mer naturliga 
intresse för varianttyper. Den textkritiskt baserade vetenskapliga utgivningen 
arbetar, påtalade vi i kapitel 4, med exempelvis begreppsparet substantieller 
och accidentalier för att skilja mellan just väsentliga och oväsentliga varianter i 
texter, vilka på så sätt kan bidra till att såväl avgränsa version och verk som 
identifiera den signifikanta texten i ett verk eller ett dokument.  

Intressant nog finns samtidigt en tendens att referensbibliografiska modeller 
intresserar textkritiskt arbetande projekt. Sålunda har exempelvis The Perseus 
Library i experimentellt syfte implementerat en FRBR-struktur för att 
referensbibliografiskt kunna hantera samlingar av editioner och versioner av 
sina källtexter.727 Detta är naturligtvis inget som står i motsättning till 
resonemanget ovan. The Perseus Library är inte att betrakta som en vetenskaplig 
utgåva utan opererar snarare på arkivets eller biblioteks nivå (något som röjs 
av projektets titel). Dess primära intresse är inte materialbibliografiska närana-
lyser av källdokumenten i samlingen, utan att bringa ordning mellan doku-
menten i den stora samlingen, att klustra redan transponerade måldokument. 

5.2.2.2 Transponering 

Sambanden mellan vetenskaplig utgivning och framför allt bibliografi är 
uppenbara också i den andra huvuduppgiften, transponering. Redogörelserna i 
kapitel 2 och 4 ger vid handen hur båda verksamheterna sedan allra första 
början sysselsatt sig med överföring av i första hand text från start- till 
måldokument, och där vi också kan konstatera ett gemensamt problem-
mönster som framför allt kretsar kring att förklara, studera och hantera den 
distortion som uppstår vid transponeringen. Det kan förefalla som om det 
framför allt är i den materialbibliografiska grenen av bibliografi som trans-
poneringssambandet med vetenskaplig utgivning finns: materialbibliografin är 

                                           
727 Crane et al. 1987- . FRBR-implementeringen diskuteras av Mimno, Crane & Jones 2005. 
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som vi sett i hög grad sysselsatt med undersökningar av historisk trans-
ponering och dess konsekvenser. Men också referensbibliografisk verksamhet 
uppvisar ett gemensamt sätt att arbeta med den vetenskapliga utgivningens 
transponering: insamling och granskning av startdokument, identifiering av 
signifikanta partier, urval av några av dessa och överföring av deras texter till 
nya de nya måldokument vi bland annat benämner metadata.  

Vi har vid några tillfällen också påmint om hur både materialbibliografer som 
Bowers och referensbibliografiskt orienterade teoretiker som Ranganathan 
deklarerat bibliografins uppgift som att åstadkomma surrogatdokument för 
andra dokument, och därvid så pass utförligt beskriva startdokumentet, att 
startdokumentet ”framkallas” framför läsaren. Sambandet med biblioteks- och 
informationsvetenskap betonas inte minst av den transponerings- och 
utgivningsverksamhet biblioteken i allt högre grad sysselsätter sig med i form 
av digitalisering, och som vi kommenterat i bl.a. inledningen till denna sektion.  

❦  

Så långt kan vi spåra en mer eller mindre omedelbar relation mellan bibliografi 
och vetenskaplig utgivning i vad jag kallat bibliografiska funktioner, när det 
gäller de mer dokumenthanterande uppgifterna. Nu har vi emellertid försökt 
problematisera bilden av vetenskaplig utgivning genom avhandlingen, och 
pekat på hur den också kan uppfattas ha tolkande, konstituerande och 
sanktionerande uppgifter, och hur den resulterar i utgåvor som också kan 
beskrivas som rapporter, som situerade argument för bestämda teoretiska eller 
ideologiska positioner och rentav som ”monument”. Finns också så här ett 
gemensamt mönster med bibliografi? Delvis. 

5.2.3 Konstituering 

Vi berörde i 2.4 hur en viktig uppgift för bibliografi är att definiera och 
avgränsa vilka dokument som antas representera ett visst verk. Bland annat 
betecknades en referens som en konstituerande utsaga om referentens 
extension. På motsvarande sätt utövar de bibliografiska genrerna  
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a constitution of the primary literature registered when choosing which documents 
to include for description and how to describe them. This choice [...] shows that the 
discourse of secondary literature is not of a neutral nature. [A]ccess points also 
have a discursive and rhetorical role… [T]hrough [them], an ideology is … 
expressed in the discourse of secondary literature.728  

Vetenskaplig utgivning fyller en analog uppgift. Den vetenskapliga utgåvan 
utgör ett argument genom de principer, syften och ställningstaganden som 
utgivaren explicit deklarerat i paratexter inom utgåvan (och i eventuella andra 
texter publicerade på annnat håll). Den utgåvetext som sedan följer är en 
materialisering av det argumentet, på sätt och vis rentav ett empiriskt bevis för 
argumentet. En verkutgåva är på det sättet också ett bibliografiskt påstående 
om vad som kan sägas utgöra själva det utgivna verket och dess text, vilka 
textuella komponenter och dimensioner som skall anses ingå i det och vilka 
aktörers intressen som får representera det. Utgivaren är med andra ord en 
viktig aktör i en definiering av det bibliografiska verket och dess text 
(motsvarande gäller förstås för vetenskapliga utgåvor av särskilda versioner 
eller dokument), liksom också i en sanktionering och rentav kanonisering av 
verket, något som föreslogs i föregående sektion. Att vissa bestämda 
paratexter, dokumentlager, varianter och versioner av ett verk inkluderas i en 
vetenskaplig utgåva kan innebära att utgivaren tillerkänt dessa en högre rang 
av verkrepresentativitet än de som exkluderas. Inkluderandet tjänar i ett 
sådant fall som stöd för utgivarens bibliografiska argument. Observera att 
exkluderandet av versioner inte i sig behöver betyda att utgivaren avvisar 
dessa som delar av verket.729 Det är en sak. En annan, och i det här 
sammanhanget mer omedelbart relevant, är att den publicerade utgåvans 
slutliga form uppfattas och fyller en normerande funktion som verk-
definierande.  

Det är möjligt att inom kunskapsorganisation beskriva också bibliografi på det 
här sättet, något vi blev varse i kapitel 2. Frohmann menar exempelvis att de 

                                           
728 Andersen 2004: 109; min kursiv. Distinktionen mellan primär- och sekundärlitteratur 
introducerades i 2.1.1 och diskuteras även i 5.2.4. 
729 Flera andra faktorer påverkar vad som inkluderas och exkluderas, såsom utgivarens, 
förläggarens, den betalande institutionens tid, pengar, resurser, preferenser, kompetens och 
målgrupp. 
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metatexter referensbibliografin producerar när den reproducerar tidigare, 
auktoriella paratexter, utgör utsagor med en närmast objektifierande uppgift.730 
Paling har eftertryckligt sökt blottlägga den retoriska dimensionen i 
referensbibliografins textproduktion.731 Det verk-, text- och författarskaps-
konstituerande draget hos bibliografiska genrer har också diskuterats av t.ex. 
Andersen, som också han uttryckligen pekar på en retorisk uppgift: 

Knowledge organization effects a constitution of the documents registered […] 
when choosing which documents to include for description and how to describe 
them. This choice determines which documents can be retrieved and in what way 
they can be retrieved, and shows that the discourse of knowledge organization to 
some extent is of a rhetorical nature. […] [T]hose responsible for the organization of 
knowledge in information systems (e.g. indexers) are actually creating a new type 
of statement/utterance/text (i.e. the document representation) turning them into 
some kind of author.732 

Analog med tanken hur den vetenskapliga utgåvan söker underkasta ett doku-
mentkomplex en övergripande ordning i form av en verkprincip är dessutom 
en tankegång Paling hämtar från Shera: 

[A]s knowledge becomes more complex it becomes subject to fragmentation and 
centrifugal forces. Bibliography serves as a cohesive counterforce.733 

Detsamma kan således sägas om den vetenskapliga utgivningens dokument-
klustrande, som också den utgör en centrerande motkraft mot den decentre-
rande fragmentering Shera talar om. Även Hayles funderar på hur litterära 
verk på detta sätt kan beskrivas som dokumentkluster: 

Texts that differed only slightly would occupy adjacent points (say, different editions 
that closely matched each other in physical characteristics), whereas outlying 
members of the cluster might include texts in different media (Braille rather than 
print, an electronic version of a print text, a film version of a novel, etc.). These 
clusters can usefully be considered to constitute a ”work,” without  implying that 
”work” is a single convergent object. Editors might argue, for example, that a given 
edition should be privileged because it is positioned at the center of a cluster, or 
they might discuss an edition in terms of some notion of a weighted average.734 

                                           
730 Frohmann 2004a: 254-256. 
731 Paling 2004. Tankegången kommenteras också av Brookes 1973: 240. 
732 Andersen 2004: 92f. 
733 Paling 2004: 592 (min kursiv.).  
734 Hayles 2005: 104f. 
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2.4.2 gjorde också redo för hur bibliografisk teoribildning antar ett samband 
mellan å ena sidan ett verks spridning och popularitet och å andra sidan dess 
versionalitet. Ett av FRBR:s syften är just att göra bibliograferingen av sådan 
versionalitet ska bli hanterbar, rationell och ekonomisk och resultera i 
exempelvis sökresultat som är överskådliga, distinkta och navigerbara för 
användare. Också vetenskaplig utgivning kan sägas träda in på scenen när ett 
verk blivit så populärt och utgivits så många gånger att det diversifierats och 
det därför finns behov av att bringa ordning i utgåvemassivet och också 
cementera det kanoniserade monumentet.735 På det här sättet finns en 
arbetsdelning mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning.  

Däremot finns en viktig skillnad mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning 
när det gäller verkdefiniering och klustring, och den gäller det paratextuella 
arbetet. Referensbibliografins intresse för dokument motiveras av, såg vi i 
kapitel 2, huruvida ett sådant kan antas manifestera ett visst verk. Referens-
bibliografin bryr sig därför sällan om exempelvis peri- och epitexter. Den 
intresserar sig heller inte i nämnvärd grad för arkitextuella och hypotextuella 
relationer. Dess intressen begränsar sig till intertextuella och metatextuella 
relationer, inte minst därför att den själv är en metatextproducerande verksamhet. 
För vetenskaplig utgivning är däremot praktiskt taget alla de paratextuella 
typerna och relationerna som behandlades i kapitel 2 av intresse, dels därför 
att den såsom en (text)kritisk verksamhet söker fastställa textens signifikans 
och därför sällan kan undvika innehållsresonemang, dels därför att dess 
verkdefiniering och textetablering ofta nödvändiggör ett klustrande av olika 
typer av paratexter. Exempelvis inkluderas i verkutgåvor ibland auktoriella 
brev, förord, efterskrifter och kommentarer, liksom utgivaren försöker 
explicitgöra intertextuella och hypotextuella samband. Här föreligger också en 

                                           
735 Då talar vi här i första hand om vetenskaplig utgivning av moderna skönlitterära verk. 
Verkvalet inom vetenskaplig utgivning kan givetvis också kan ha andra, inte sällan 
pragmatiska orsaker. Ett utgivningsarbete kan sålunda springa ur ett behov att av estetiska 
eller ideologiska skäl lyfta fram dokument, verk eller författarskap som är allt annat än 
välbekanta och kanoniska. Syftet kan också vara att presentera texter som är historiskt, 
idéhistoriskt eller språkvetenskapligt intressanta, liksom att utgivningsmaterialet lämpar sig 
särskilt väl för prövandet av någon bestämd teknik eller mjukvara. 
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skillnad mellan tryckta och digitala vetenskapliga utgåvor: de senare 
sysselsätter sig i markant högre grad med klustring och transponering av (flera 
typer av) paratexter i anslutning till huvudtexten eller versionerna av denna. 
Och det är i den här breddade paratextverksamheten som resonemanget i 4.2 
om hyperlänkning av intertextuella relationer får sin särskilda signifikans. 

❦  

Hela det ovanstående resonemanget till trots, är tolkningsdraget något som 
sällan diskuteras inom kunskapsorganisation i allmänhet och bibliografi i 
synnerhet. Vi har visserligen i 2.1.3 sett hur ett hermeneutiskt drag i någon 
mån har tillerkänts materialbibliografin. Flera biblioteks- och informations-
vetenskapliga undersökningar har också, såg vi ovan, lyft upp frågan om 
hermeneutiska, diskursiva och retoriska dimensioner inom kunskaps-
organisation.736 För referensbibliografins del torde det dessutom gå att påstå 
att i stort sett varje fas i såväl de klustrande som de transponerande verksam-
heterna förutsätter någon form av tolkningsförfarande.  Ändå ligger det en 
nimbus av värdeneutralitet över bibliografin och dess verksamheter. Det är 
också framför allt de bibliografiska funktionerna i den vetenskapliga 
utgivningen och dess utgåvor som har ett slags objektivitetsmantel. Det här 
draget menar jag härrör dels ur biblioteks- och informationsvetenskapens 
dematerialiseringstendens som vi tidigare tagit upp till diskussion, där 
materiellt förkroppsligade och situationellt inbäddade påståenden abstraheras 
till ”fakta” och ”information”,737 dels också det avstånd på vilket i synnerhet 
referensbibliografin befinner sig från sina objekt. Denna går inte alls på 
samma sätt som materialbibliografin eller vetenskaplig utgivning in i den 

                                           
736 Såsom Jacob & Albrechtsen 1997, Bowker & Star 1999, Hansson 1999, Olson 2002, 
Andersen 2002, Frohmann 2004a och Paling 2004. Se också Burke 2000. 
737 Se exempelvis hur Frohmann (2004a: 208) diskuterar hur stil och retorik utgör en del av 
den teknologi som gör påståenden till ”information”, ”fakta” och ”kunskap”, dvs. som en 
del av den ”kroppsliga” kontexten som enligt honom är nödvändig för att ”information” 
skall finnas, och utan vilken en såsom t.ex. nyckelord abstraherad text tappar i informati-
vitet. Liknande resonemang återfinns hos exempelvis Wilson (1968: 16, n. 13). Hutchins 
1995 och Agre 2003 diskuterar också utförligt det ”informativas” beroende av fysiska, 
kroppsliga sammanhang. 



 

 Diskussion och slutsatser | 265 

detaljerade näranalys av dokument och texter, där det tolkande draget blir mer 
tydligt. Det förefaller lättare att avsäga sig det tolkande inslaget i skapandet av 
metadata, som inte sällan kopieras från redan existerande paratexter. Vi har då 
närmat oss den förmodligen avgörande skillnaden mellan vetenskaplig 
utgivning och bibliografi, och som vi vid några tillfällen ovan i kapitlet 
försiktigt tangerat. Den handlar om vilken relation respektive verksamhet har 
till de objekt de klustrar och transponerar och på vilken nivå de opererar i 
förhållande till objekten. 

5.2.4 Utgåvan som bibliografi 

Om vi behåller uppmärksamheten på de gemensamma dragen mellan 
bibliografi och vetenskaplig utgivning samt på i vilken utsträckning den 
vetenskapliga utgåvan opererar bibliografiskt, kan det tyckas logiskt att ta 
steget fullt ut och rentav definiera den vetenskapliga utgåvan som en biblio-
grafi, t.ex. över alla utkomna eller relevanta editioner av ett visst verk.738 En 
intressant konsekvens av att se den vetenskapliga utgåvan som en bibliografisk 
genre skulle bland annat vara att den kan förmodas ha en större benägenhet 
att utvecklas i samma riktning som de flesta andra bibliografiska genrer och 
bli, liksom bibliotekskatalogen och tesauren, alltmer modulär. I allt större ut-
sträckning styckas den sekventiella löptexten i bibliografiska genrer upp till 
databasstruktur. Narrativ struktur ersätts av distributivitet.739 I någon mån 
finns denna tendens för vetenskapliga utgåvor, men vi har också ovan kon-
staterat en inbromsning i den utvecklingen, där flera skribenter pläderar för 
den monoversionella, sekventiella utgåveformens förtjänster. 

Om vi så återvänder till resonemanget i 2.1.1 om bibliografiers karaktär, kan vi 
konstatera att dessa tillhör genren referensverk. Sådana utmärks av sin 
komposition: i stället för en sekventiell text att läsa i en följd, har ett 
referensverk mindre enheter (ordnade efter någon princip), som användaren 

                                           
738 DuRietz (1999: 155) noterar att en bibliografis objekt mycket väl kan utgöras av ”ett 
enda verks eller en enda versions, kompositions, impressions eller emissions editioner.” 
739 En utveckling som är central för Manovichs (2001) analys av digitala mediers logik.  
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konsulterar. Vi noterade i kapitel 2 också distinktionen mellan informationella 
och poetiska genrer respektive mellan reducerbara och icke-reducerbara 
genrer, samt slutligen också mellan primär-, sekundär- och tertiärlitteratur. 
Hur passar detta in på den vetenskapliga utgåvan som genre? 

En vetenskaplig utgåva delar det bibliografiska referensverkets ickesekventiella 
drag. Med sina sektioner, index, apparater och textuella återgivningar kan 
utgåvor på samma sätt som referensverk sägas utgöra filer med poster. Till 
yttermera visso har inte sällan också själva den sekventiella löptexten i den 
eller de textåtergivande filerna stärkts i sin refererbarhet genom att styckas 
upp i numrerade paragrafer och rader. Bates diskuterar också huruvida en 
huvudsakligen löpande text kan betecknas som ett referensverk, om den är 
uppdelad i poster i form av numrerade och därför refererbara sidor, sektioner 
och paragrafer.740 Hennes svar är nej, med argumentet att posterna i den 
auktoriella sekvensfilen inte kan stuvas om editoriellt eller lektoriellt utan att 
förlora väsentligen i mening, medan detta är möjligt i ett referensverk. Här kan 
vi dock notera att den auktoriella textsekvensens poster i en vetenskaplig 
utgåva emellanåt faktiskt kan brytas upp och stuvas om just på detta sätt, t.ex. 
i en variorumutgåva. Bates erkänner också att det finns en gråzon mellan å ena 
sidan referensverk bestående av filer och poster och å andra sidan icke-
referensverk vars text huvudsakligen är sekventiell och vars ”poster” är 
primärt auktoriellt strukturerade: 

Intuitively, a book that is mostly discourse but has noticeably more than 10 % of its 
pages in files begins to feel like a reference book.741 

Därefter nämner Bates, som ett särskilt intressant mellanfall, utgåvor av verk 
som av t.ex. litterära eller religiösa skäl anses auktoritativa, kanoniska i en 
kultur, en beskrivning som onekligen passar väl in på vetenskapliga utgåvor: 

While such texts are undoubtedly discourse, they nonetheless often have some file-
like characteristics, and some may be considered borderline.742 

                                           
740 Bates 1992a: 21. 
741 Ibid. 
742 Ibid.: 25; min kursiv. 
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Så referensverksdraget tycks för den vetenskapliga utgåvans del osäker. 

Hur är det då med Fjordback Søndergaards, Andersens & Hjørlands 
dokumenttypologi: primär-, sekundär- och tertiärlitteratur? Intressant nog 
behandlar författarna just vetenskapliga utgåvor, vars uppgifter de ser som att 

prepare[…] materials for research …[, to] reproduce and publish important historical 
documents in order to make such unique documents much more visible and 
available to scholars.743 

Sådant material tycks däremot erbjuda en utmaning för typologin. Under 
rubriken källitteratur placeras vetenskapliga utgåvor i en grupp som hierarkiskt 
ligger mellan primär- och sekundärlitteraturen, samtidigt som gruppen sägs 
falla utanför de föreslagna kategorierna. Kategorin exemplifieras av såväl 
faksimiler, transkriptioner som ”source editions, scientific editions, and 
standard editions” och sägs utgöra forskningsinformation genom antingen 
intention eller bruk.744 Eftersom egenskapen av informationskälla samtidigt 
redan har reserverats för primärlitteraturen, definieras källitteraturen därför 
”negatively” såsom stående utanför kategorierna.745 Den osäkerhet vi kunde se 
pyra hos Bates om hur vetenskapliga utgåvor skall behandlas och kategoriseras 
är här stegrad till något som kan ifrågasätta hela typologin.746 Vi har i själva 
verket sett hur vetenskapliga utgåvor kan presentera material som med 
Fjordback Søndergaards, Andersens & Hjørlands typologi skulle kunna klassas 
såväl primär-, sekundär- som (via variorumutgåvor) tertiärlitteratur.  

Också Bazermans och McGanns genredistinktioner är svåra att entydigt 
tillämpa på vetenskapliga utgåvor. Det avgörs av i vilken utsträckning vi 
tillbakatrycker respektive lyfter fram den editoriella rollen i förhållande till den 
auktoriella. Förstår vi vetenskapliga utgåvor som i första hand manifestationer 
av det estetiska auktoriella verk som ederats, där utgivarens insatser är av 

                                           
743 Fjordback Søndergaard, Andersen & Hjørland 2003: 305. 
744 Ibid.: 319. 
745 Ibid. 
746 Andersen tillgriper sedan distinktionen mellan primär-, sekundär- och tertiärlitteratur i 
sin stora avhandlingsundersökning av vetenskapliga genrer, men har då utelämnat den 
bångstyriga kategorin ”källitteratur” (2004: kap. 6.3). 
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underordnad karaktär, skulle vi klassificera dem som tillhörande en estetisk, 
icke-reducerbar genre. Vänder vi på steken och betraktar den vetenskapliga 
utgåvan som i första hand ett editoriellt argument, där den auktoriella texten 
inrangerats som ett bevis för det argumentet, är genren snarast den 
informationella och reducerbara. Den vetenskapliga utgåvan är ett uttryck för 
en strävan att representera ett icke-reducerbart verk inom ramen för en 
reducerbar genres textualitet, struktur och ekonomi, eller med andra ord att 
göra en icke-reducerbar text reducerbar. 

Vad beror den här dubbelheten på?  

Ett referensverk inkorporerar inte hela texter, utan håller dem på avstånd. En 
vetenskaplig utgåva både refererar och inkorporerar. Där en bibliografi, t.ex. 
en verkbibliografi, nöjer sig med att på metanivå förteckna och räkna upp 
editionerna, går den vetenskapliga utgåvan ner på (full)textnivån i editionerna 
och blir själv en sådan edition. Vetenskaplig utgivning rymmer bibliografiska 
aktiviteter, men skall vi beteckna en vetenskaplig utgåva som en bibliografi 
måste vi alltså tillåta bibliografibegreppet att spränga sin referentiella ram och 
gå ner på full representationsnivå.747 Att göra det innebär att sudda ut gränsen 
mellan referentiell bibliografi och sekventiell edition, mellan referens och 
referent. Ett verk utgörs av de dokument som manifesterar dess text. Varje 
dokumentexemplar är en instans av verket. När det gäller den vetenskapliga 
utgåvan, som ju inte bara refererar till instanser av verket utan också 
förkroppsligar dess idealtext i sin helhet, är den därför referens och referent 
samtidigt.  

                                           
747 Vilket också är Atkinsons (1980) angreppssätt, som kommenteras närmare längre fram. 
Går vi i stället upp en nivå och talar mer generellt om kunskapsorganisatoriska system 
(KOS), hittar vi hos Broughton et al. en öppning att se exempelvis källtextutgåvor som 
sådana system: 

Libraries themselves as well as encyclopedias, specialized journals and the 
system of primary, secondary and tertiary information sources may also be 
considered examples of KOS. The teaching of KO should ask whether these 
systems are based on the same or other fundamental principles?[sic] It is the 
basic principles and functions, which define and delimit KOS. (Broughton et al. 
2005: 142) 
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Även om en vetenskaplig utgåva delar det bibliografiska referensverkets 
ickesekventiella drag, delar den också det utgivna verkets sekventiella fulltext, 
och lägger sig därmed som ett snitt mellan bibliografi och verk, mellan 
referens och referent. I den vetenskapliga utgåvan har en auktoriell sekventiell 
text underordnats en editoriell referensverksstruktur. Författarens text har 
blivit en i mängden av sekvenser i utgivarens text. 

5.2.5 Summering: Atkinsons antagande 

Låt oss som avslutning återvända till det antagande av den biblioteks- och 
informationsvetenskaplige forskaren Atkinson som inledde den här 
avhandlingens text och som också sjösatte hela avhandlingsarbetet.748 Atkin-
sons idé är att referensbibliografi (som han benämner enumerativ bibliografi), 
materialbibliografi (i första hand den deskriptiva bibliografin) och textkritiken 
med sin vetenskapliga utgivning alla förenas av att de producerar surrogat som 
förhåller sig ikoniskt till sina objekt.749 Dessa verksamheter betraktar startdoku-
ment som det råstoff av vilket deras måldokument, beskrivningarna, bokstav-
ligen danas. Från den enskilda telegramartade bibliografiska katalogposten, 
den utförligare beskrivningen i en deskriptiv bibliografi, fulltextposter i data-
baser över till textkritiska utgåvor går det en skala av uttömmandegrad, men 
de förenas alltså enligt Atkinson av ikonicitet, och skillnaden dem emellan är 
av kvantitativ natur. Om man drar konsekvensen av bibliografins ikoniska 
representerande och antar total uttömmandegrad, hamnar man helt enkelt i 
textkritik, menar Atkinson. Textkritiken skulle med andra ord vara en förläng-
ning av bibliografi. Därför landar Atkinson i epitetet representational bibliography 
som skall beteckna konstellationen E-D-T: Enumerativ bibliografi, Deskriptiv 
bibliografi och Textkritik.750 Låt oss återge Atkinsons egna ord: 

                                           
748 Atkinson 1980. 
749 Ibid.: 68f. Begreppet ikon är hämtad från peirceansk semiotik, där ett ikoniskt tecken 
refererar till sitt objekt genom att efterlikna det, på det sätt ett porträtt förhåller sig till sin 
sittande modell. 
750 Den representationella bibliografin ställer Atkinson mot den analytiska bibliografin. Den 
första förhåller sig, såg vi i sektion 2.1.2.3, ikoniskt till sina objekt, den andra indexikaliskt. 
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[T]he ultimate conclusion is this: if the relationship of enumerative bibliography to its 
Object does indeed involve the reproduction of portions of that Object, and if that of 
descriptive bibliography is the same only with greater precision and in greater 
detail, then there must be a final level of such a representational relationship at 
which the goal is to reproduce the Object with maximum precision and in every 
detail. The name we give to the discipline practiced at that level is, of course, 
textual criticism. That is to say, then, that the activity of textual criticism [...] can and 
must be described as the concentration of the essential representational activity of 
enumerative and descriptive bibliography onto a single, total document. The only 
difference, at this level of basic definition, between the citation of Marlowe’s Doctor 
Faustus in the NCBEL, its description in Greg’s A Bibliography of the English 
Printed Drama to the Restoration, and its reproduction in the textual portion of 
Greg’s 1950 critical edition of the play, is the degree to which the document is 
duplicated.751 

Atkinsons artikel är en av ytterst få skrifter som över huvud taget berör 
gemensamma epistemologiska nämnare mellan bibliografi och vetenskaplig 
utgivning, och som försöker fånga och sätta namn på sambandets natur. Hans 
observation är klar och utmanande.752 Men hur pass giltigt är hans antagande? 
En konsekvens av resonemanget skulle vara att vetenskapliga utgåvor är ett 
slags extrema bibliografier. Men så är inte fallet, såg vi tidigare. De repre-
senterar fler än de bibliografiska referensgenrerna. Atkinsons beskrivning av 
vetenskaplig utgivning är reduktionistisk. Vetenskaplig utgivning har, som vi 
sett, fler uppgifter än att enbart transponera text så troget och noggrant som 
möjligt. Det kanske centrala värdet hos vetenskaplig utgivning, och som 
åtskilliga skulle ställa som kriterium på kritisk utgivning, är att utgivare tolkar 
och förändrar sina textobjekt och också skapar nya texter. Och det är här vi 
med hjälp av föregående sektion tydligast kan tillbakavisa Atkinsons 
antagande. Där de bibliografiska grenarna behåller ett avstånd till sina objekt 
(ett avstånd som kan kallas ikoniskt om vi köper Atkinsons karakterisering), 
går den vetenskapliga utgåvan ner på sina textobjekts nivå och blir själv en 
sådan fulltext. Textkritisk utgivning skall i någon mån göra annat än att just 

                                           
751 Ibid.: 68. 
752 Atkinsons bidrag har trots detta varit osynligt i både den bibliografiska och den utgiv-
ningsteoretiska litteraturen, med undantag av McKenzie 1986, som på sina inledningssidor 
diskuterar den rent semiotiska aspekten i Atkinsons resonemang. Därtill nämns Atkinsons 
artikel uppmuntrande av Tanselle som en ”stimulating approach to the perennial question 
of how to define the field” (1997: 151). Också Houser (1997) tillämpar semiotiska förstå-
elseramar på vetenskaplig utgivning. 
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skapa så perfekt efterbildande ikoner som möjligt. Detta är däremot inte ett 
ideal inom bibliografin. Däremot förenas bibliografi och vetenskaplig utgiv-
ning, har vi sett, av en kluvenhet mellan att å ena sidan i spåren av trogenhets-
idealet göra anspråk på objektiv representation och å andra sidan betrakta sig 
själva som tolkande verksamheter som resulterar i mer eller mindre retoriska 
argument. 

5.3 Uppsummering och relevans 

Den här avhandlingen har undersökt hur vetenskapliga utgåvor bibliografiskt 
behandlar och positionerar andra dokument än sig själva. Det är främst inom 
det området den här studien ser en avgränsning och eget bidrag i förhållande 
till den tidigare forskning som bedrivits om vetenskaplig utgivning och veten-
skapliga utgåvor. Nedan följer en uppsummering av undersökningen och dess 
resultat, något som föjs av en diskussion om avhandlingens värde och 
relevans. Detta pekar i sin tur fram mot förslag till möjlig fortsatt forskning, 
som antingen kan bygga vidare på avhandlingens frågor och problem eller 
som kan ta avstamp i annat empiriskt material, tillvägagångssätt eller 
infallsvinkel. 

5.3.1 Bibliografiska funktioner  

En av forskningsfrågorna avsåg hur bibliografer identifierar och reproducerar 
sina primära verksamhetsobjekt. Avhandlingen har för det första beskrivit 
förekomsten av två huvudsakliga traditioner inom bibliografi, en 
referensbibliografisk och en materialbibliografisk. Den första är den domine-
rande inom biblioteks- och informationsvetenskaplig kunskapsorganisation, 
medan den andra hamnat i skymundan och framför allt bedrivs inom andra 
discipliner. Kapitel 2 har försökt påvisa gemensamma band av både historisk 
och intellektuell natur mellan de två. Båda förenas också i sin verksamhet och 
intressen av det begreppspar, klustring och transponering, avhandlingen föreslagit 
som ett förklaringsmönster som kan läggas över bland annat bibliografiskt 
arbete.  
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Klustringen yttrar sig framför allt i referensbibliografins och den deskriptiva 
bibliografins begreppshierarkier och modeller och får ett praktiskt uttryck i 
exempelvis katalogiseringsarbeten eller normerande instrument för sådant 
arbete, t.ex. FRBR. Där klustringen inte räcker till, vanligen under det enskilda 
dokumentets nivå, tillfogades i kapitlet också det litteraturteoretiska paratext-
begreppet. Utöver den ”rena” hierarkiseringen gavs också en inblick i biblio-
grafins mer genealogiska relationering av dokument och versioner.  

Med transponering avses överföringen av ett uppfattat ”innehåll” mellan ett 
eller flera startdokument och ett eller flera måldokument. Måldokument utgör 
derivat till startdokument och är villkorade både av dessas egenskaper och av 
den distortion varje transponering antas generera. Transponeringen yttrar sig 
för bibliografins vidkommande dels i den deskriptiva bibliografins strävan att 
skapa en beskrivning som såsom surrogat kan tjänstgöra för ett annat 
dokument genom att den via sin uttömmandegrad förmår framkalla ”an 
absent book before a reader’s eyes,” dels i den generella materialbibliografiska 
fokuseringen på hur överföringar mellan materiella bärare äger rum. 
Materialbibliografin undersöker vilka konsekvenser i form av innehållsliga 
förluster och tillägg sådana överföringar leder till, liksom de möjligheter som 
kan tänkas finnas att blottlägga historiska spår i materiella dokument av 
sådana överföringsprocesser. Ett fenomen som transponering gavs också en 
vidare historisk relief och kunde kopplas till bland annat det digitaliserings-
arbete som pågår inte minst i bibliotekssammanhang.  

Både bibliografins klustring och transponering kunde också problematiseras 
och sägas rymma konfliktartade antaganden och föreställningar, dels när det 
gäller inplacering av dokument och versioner på olika begreppsnivåer, dels 
och framför allt för den textnivå som tillåts sväva relativt fritt mellan en 
materiell dokumentnivå och en immateriell verknivå. Genom att hämta obser-
vationer och beteckningar från bland annat medieteori problematiserades 
slutligen ett antal antaganden om transponering: 

 ersättningsmodellen, framstegsmodellen och det mimetiska antagandet, 
samt 
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 alternativa uppfattningar av medier som antingen innehållslevererande 
kanaler, innehållsstyrande filter eller innehållscirkulerande system.  

5.3.2 Den vetenskapliga utgivningens identifiering och 
reproduktion av objekt 

En annan forskningsfråga gällde hur vetenskapliga utgivare identifierar och 
reproducerar sina primära verksamhetsobjekt. Utgivare relaterar för det första 
ett antal dokument och versioner till varandra samt överför och reproducerar 
för det andra ett urval komponenter i en uppsättning dokument genom att 
tillverka ett nytt dokument, den vetenskapliga utgåvan. Vetenskaplig utgivning 
tillgriper en mängd metoder och verktyg för att lösa de här uppgifterna, men 
kan precis som bibliografin sägas göra bruk av de två huvudsakliga 
tillvägagångssätten klustring och transponering. Klustringen sker genom 
stemman, sortering och produktion av paratexter samt identifiering av 
versioner och varianter. Ett antal versioner relateras genom exempelvis 
hierarkisering och av dessa utväljs vanligen en så kallad bastext, medan övriga 
versionstexter förpassas till särskilda sidoplatser i utgåvan. Den trans-
poneringsuppgift många förmodligen förknipper allra mest med vetenskaplig 
utgivning yttrar sig bland annat i transkriptionsutgivning och faksimil-
utgivning. Framställningen komplicerade också den bilden genom att visa på 
klustrande inslag i transponeringen och vice versa. De olika uppgifterna svarar 
mot en arbetsdelning mellan utgåvor uttryckt i den utgåvetypologi som 
presenterades i inledningen till kapitel 4. Där avskrevs också legitimiteten i att 
betrakta digitala utgåvor som en särskild och medialt bestämd utgåvetyp på 
linje med de mer funktionsbestämda utgåvetyperna. 

5.3.3 Ideal och anspråk inom vetenskaplig utgivning 

Den tredje forskningsfrågan krävde först och främst att vi fick ett grepp om 
olika utgivningsideal och -traditioner. Dessa beskrevs i kapitel 3 genom att 
teckna de historiska och intellektuella kontexter som format och villkorat 
dem. Idealens position och verkan idag, inte minst inom digital vetenskaplig 
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utgivning, kan bäst förstås om vi tar reda på i vilka sammanhang de vuxit fram 
och är en del av, vilka samtida kulturströmningar de formats av och svarar 
mot, samt vilka problem de gör anspråk på att lösa. Samtidigt vill jag 
poängtera att den vetenskapliga utgivningens praktik inte enbart bestäms av 
underliggande utgivningsteoretiska positioner och ideal. Inte sällan är det 
också många andra faktorer av inte minst pragmatisk och rätt handfast natur 
som avgör hur vetenskapliga utgåvor formeras, t.ex. ekonomiska, tekniska 
eller upphovsrättsliga begränsningar eller möjligheter. 

5.3.3.1 Innehållsleverans, innehållsstyrning och 
innehållscirkulation 

Inledningsvis utpekades den textkritiska vetenskapen som grund för och 
kriterium på vetenskaplig utgivning. Därefter kunde vi se etablerandet av ett 
alexandrinskt respektive pergamonskt ideal, där det första men inte det andra 
accepterade att utgivaren ingrep i startdokumentets text. Andra centrala 
historiska rötter för den vetenskapliga utgivningen är renässanshumanismens 
strävan att överföra det återupptäcka antika litteraturarvet till nya publiker, 
den testamentliga utgivningens principer, samt det lachmannska fundamentet 
för vetenskaplig utgivning i modern mening. De utgivningstraditioner som 
framstår som centrala för 1900-talet angavs som intentionalism, textsociologi, 
materialfilologi och textgenetik. Kapitel 3 och 4 har pekat på samband och 
gränser mellan dessa, och bland annat konstaterat att de intresserar sig för 
skilda bibliografiska brännpunkter. En skillnad kan exempelvis iakttas mellan 
utgivningsideal primärt orienterade mot lingvistisk textsekvens respektive mot 
grafiska dokument. För den tredje forskningsfrågans skull tilldelade också 
kapitel 4 ett särskilt avsnitt om vetenskapsideal i utgivning, medan kapitel 5 
hade ambitionen att blottlägga idealens och anspråkens förlängning i den 
digitala utgivningens teori och praktik. Ett konfliktmönster kunde där 
uppdagas: en mer idealistisk linje behandlar både startdokument och 
måldokument (i form av utgåvor) som primärt värdeneutrala och innehålls-
levererande kanaler vars textuella värden kan disambigueras. Där dominerar 
också ideal om vetenskaplighet förstått som representativitet, prövbarhet och 
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kumulativitet. En mer hermeneutiskt orienterad strömning, å andra sidan, 
lyfter i stället fram för det första tolkningselementet i hela utgivningens 
transponering och klustring och för det andra utgåvans retoriska drag som så 
pass villkorande faktorer, att utgåvan snarast har drag av värderande argument 
och tolkning än objektiv rapport där utgivaren bara är en framhämtare av fakta. 
Där tycks utgåvornas utformning och medialitet snarast betraktas om inne-
hållsstyrande. Ett alternativ till de här synsätten skulle kunna vara att med en 
innehållscirkulerande syn på medier snarare betona arbetsdelningen mellan 
bärande medier, där olika medietypers tekniskt-materiella egenskaper kan 
brukas för att fylla olika funktioner och tillgodose exempelvis olika sociala och 
symboliska värden. 

5.3.3.2 Konstituering 

För observationen om utgåvor som argument kunde vi också påvisa samband 
med iakttagelser inom genreteori och studier av vetenskaplig kommunikation. 
Teser om hur den vetenskapliga artikelns socialt konstituerande drag är mer 
betydelsefull än såväl den eventuella information den som dokument kan 
antas effektuera som denna informations potential att reproduceras i ny 
forskning, menar jag kan hjälpa oss få en fördjupad förståelse för den 
vetenskapliga utgåvans funktion och villkor. Dragen av såväl vetenskaps-
rapport, verktyg för konstituering och kanonisering och rentav monument ger 
den vetenskapliga utgåvan en särskild spänning. Å ena sidan skall den vara 
dynamisk och som forskningsverktyg snabbt kunna reflektera nya rön och 
förändringar. Å andra sidan finns det arenor för den vetenskapliga utgåvan där 
den har en konserverande funktion, dvs. där den skall vara statisk och 
bekräftande. 

5.3.3.3 Reproduktivitet och totalitet 

Ett viktigt tema för den här delen av avhandlingen visade sig vara de anspråk 
vetenskaplig utgivning gör på både tryckta och digitala vetenskapliga utgåvors 
reproduktivitetskraft, dvs. att utgivningens måldokument skall kunna brukas som 



 

 Diskussion och slutsatser | 276 

startdokument i nya utgivningsprojekt med också andra syften, publiker, 
utgivningsideal och bibliografiska brännpunktsnivåer än vad ursprungsutgåvan 
hade. Den typen av anspråk har diskussionen i framför allt 5.1 försökt 
problematisera genom att identifiera antaganden om den vetenskapliga 
utgivningens klustring och transponering som värdeneutrala, tolkningsfria 
processer och dess start- och måldokument som disambiguerbara och primärt 
kontextfria fenomen. Redan den problematiseringen gör att avhandlingen kan 
formulera en frågeställning som tidigare inte ställts i utgivningsteoretisk 
litteratur: ”hur reproduktiv är egentligen en vetenskaplig utgåva?” En slutsats 
kan sägas vara att en kritisk, eklektisk utgåva inte kan utgöra bas för en annan 
kritisk, eklektisk utgåva.  

Det finns dessutom ett totalitetsanspråk inom den vetenskapliga utgivningen 
som accentueras av utgivning med digitala medier. Föreställningar om digitala 
utgåvor och arkiv som gör bruk av mediets potential till inklusivitet, till 
fulltextrepresentation av många eller samtliga versioner av det utgivna verket, 
till uppmärkningens separation av form och innehåll respektive fakta och 
tolkning, samt till uppstyckandet av texter till mindre moduler som är flyttbara 
över kontextgränser, tycks ha givit den idealistiska tradition vi talade om ovan 
möjlighet att stärka sina aktier. Vi såg också på prov på hur ersättnings-
modellen och det mimetiska antagandet vunnit mark med digital utgivning. 

5.3.3.4 Utmanat utgåvebegrepp 

Vetenskaplig utgivning med digitala medier öppnar upp möjligheter för 
betydligt fler sätt att organisera paratexter och transponerat material än i den 
tryckta utgåvan. Framför allt har många digitala utgåvor tagit steget över mot 
arkiv. I samband med det har vi kunnat notera möjliga förskjutningar när det 
gäller relationer mellan utgivar- och användarstyrd framträdelseform, mellan 
primärt enversionell och primärt flerversionell strukturering. Vi har också 
påstått att innebörden av begreppet vetenskaplig utgåva i ett sådant läge  kan 
komma att förändras och snarare förstås som en tillfällig och mer editoriellt 
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argumenterande utsnittspresentation ur ett mer värdeneutralt lagringsarkiv.753 
Samtidigt finns i den utgivningsteoretiska litteraturen en reaktion mot denna 
arkivtrend, där det pläderas för en återgång till utgivarens prerogativ och 
primärt enversionella utgåvestrukturer.  

5.3.4 Vetenskaplig utgivning och bibliografi  

Den fjärde frågan, slutligen, gällde de samband och gränser som kan 
identifieras mellan vetenskaplig utgivning och bibliografi. Bland annat 
accepterade jag den utmaning jag såg i Atkinsons förslag och har i diskus-
sionskapitlet diskuterat möjligheten av att betrakta den vetenskapliga utgåvan 
som en bibliografi i meningen referensverk efter att tidigare i kapitel 2 ha 
resonerat om bibliografiers och referensverkens karaktär, och därefter ha 
ägnat utrymme åt motsvarande hos den vetenskapliga utgåvan.  

Avhandlingen har kunnat konstatera både historiska och intellektuella 
samband, liksom både person- och funktionssamband mellan den vetenskap-
liga utgivningen och såväl referensbibliografi som materialbibliografi. Den 
vetenskapliga utgåvan kan beskrivas som ett försök att skapa ett dokument 
som i bibliografisk mening konstituerar andra dokument. Den vetenskapliga 
utgivningens explicita principer och teoribildning är på så sätt ett slags 
deklarationer av bibliografiska ideal, och dess begreppsnivåer och -hierarkier 
är i hög grad överlappande med bibliografins. Det finns en parallell mellan å 
ena sidan hur referensbibliografi arbetar med att strukturera verk och 
dokument genom bibliografier och kataloger och å andra sidan hur veten-
skaplig utgivning gör motsvarande för delar av exempelvis dokument, 
versioner och varianter genom sina vetenskapliga utgåvor.  

                                           
753 Dvs distinktionen mellan utgåva och arkiv skulle i ett sådant läge kunna göras genom att 
utgåvor villkoras till bestämda editionsteoretiska ställningstaganden. När ett digitalt projekt 
The William Blake Archive exempelvis reproducerar och inkluderar åtminstone två olika 
utgåvor med sinsemellan vitt skilda utgivningsteoretiska ideal och principer, kan tala om ett 
arkiv (av utgåvor). Omvänt bör man i så fall hålla fast vid termen utgåva så länge en resurs 
följer ett deklarerat utgivningsteoretiskt ideal, oavsett hur kvantitativt omfattande resurser 
som än inkluderas i utgåvan.  
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I själva verket visade den historiska redogörelsen i kapitel 3 hur den 
vetenskapliga utgivningen har sina omedelbara rötter i en bibliografisk 
transponeringsverksamhet i ett biblioteksinstitutionellt sammanhang. Det 
sambandet verkar stärkas med bibliotekens pågående digitaliseringsprojekt. Vi 
har också kunnat konstatera att de flesta av bibliografins respektive den 
vetenskapliga utgivningens uppgifter och funktioner är gemensamma på både 
klustrings- och transponeringsnivå: verkdefiniering, versionshantering och 
hierarkisering. Utgåvetypologin kan sägas representera en bibliografisk arbets-
delning: den eklektiska och den historisk-kritiska utgåvan opererar på 
verknivå, transkriptionsutgåvan på textnivå och faksimilutgåvan på det 
grafiska dokumentets nivå. Det finns här också skiljaktiga drag: genom sitt 
betydligt svagare textintresse har referensbibliografin t.ex. knappast något 
instrument som motsvarar textkritikens variantkategorier för att avgränsa 
version och verk eller att identifiera den signifikanta texten i ett verk eller ett 
dokument.  

Sambanden gäller också det problemmönster båda uppvisar för klustring och 
transponering: svårigheter att identifiera verknivå, striden om textnivån, 
ambivalensen inför dokumentets materialitet som försvårar gränsdragningen 
av både text och version, förklaring och hantering av transponeringens 
distortion. Sambandet fortsätter för de teoribildningar, antaganden och 
vetenskapliga ideal som kan identifieras inom respektive verksamhet. För 
bibliografin dominerar emellertid det idealistiska, värdeneutrala och objekti-
verande förhållningssättet i betydligt högre grad än är fallet inom vetenskaplig 
utgivning, även om vi samtidigt har kunnat konstatera åtskillig forskning det 
senaste decenniet som problematiserar sådana antaganden och snarare vill 
lyfta fram tolkande och retoriska drag inom bibliografins arbete och redskap 
och i den andan beskriva bibliografiska redskap som situera(n)de argument.  

När det slutligen gäller frågan om vi kan betrakta den vetenskapliga utgåvan 
som ett bibliografiskt referensverk, måste svaret bli nej. Det är inte en helt lätt 
fråga, och de genretypologier vi återgav i kapitel 2 och 5 uppvisade svårigheter 
att inplacera den vetenskapliga utgåvan. Oaktat de många gemensamma 
dragen mellan vetenskapliga utgåvor och referensverk, såsom exempelvis 
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flersekventialitet och refererbara moduler, placerar de sig olika på skalan 
mellan referens och referent. Den vetenskapliga utgåvan är referens och 
referent samtidigt för ett verk, något som inte kan påstås om bibliografier och 
referensverk. Vetenskapliga utgåvor går helt enkelt ner på sina referenters nivå 
och blir en del av dem.  

5.3.5 Avhandlingsstudiens relevans 

I kapitel 1 nämnde jag risken att som lekman gå in och ägna en avhandling åt 
vetenskaplig utgivning och bibliografi. Mycket av iakttagelserna i avhand-
lingens mer deskriptiva delar kan förmodligen vara välbekant för textkritiker 
och verksamma bibliografer. Ett värde kan dock ligga i avhandlingens ambi-
tion att identifiera sambanden mellan respektives verksamhet och redskap, 
och inte minst försöken att markera gränser mellan de två. Om referens-
bibliografi och materialbibliografi kan hjälpa oss förstå karaktären i veten-
skaplig utgivning, gäller också det omvända förhållandet. Den vetenskapliga 
utgivningens bibliografiska drag och begreppsanvändning ger oss utsikter att 
bättre perspektivisera bibliografin och exempelvis tydligare identifiera dess 
ramar. 

Jag hoppas också att ett värde i avhandlingen kan vara dess utpekande av de 
mer konstitutiva och retoriska dragen i vetenskapliga utgåvor, liksom inom 
bibliografi, där sådana drag betydligt mer sällan diskuteras. De värderingar, 
antaganden och intressen som i bakgrunden formerar och villkorar biblio-
grafiska redskap behöver i högre grad lyftas fram, liksom också dessas 
samband med historiska, mediala och genreknutna villkor. 

För kunskapsorganisationens och i förlängningen biblioteks- och informati-
onsvetenskapens del vill jag placera in mitt bidrag i den riktning som pekas ut 
av Levy, Frohmann, Andersen och Smiraglia, och undersöka en bibliografisk 
dokumenttyps mekaniska, intellektuella, medierande och sociala funktion. Jag 
har därför valt att gå in i ett specialstudium av en särskild genre och undersöka 
villkoren för och antaganden runt dess ”dokumenthanterande” aktivitet. Ett 
resultat är därvid också att gränser, natur och uppgifter kan tydliggöras för 
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bibliografin som biblioteks- och informationsvetenskapligt delfält. Vi kan få 
en bättre bild av bibliografi och i förlängningen, av biblioteks- och informati-
onsvetenskap.  

Även om kunskapsorganisationens referensbibliografi länge visat ett intresse 
för dokument som behållare och i någon mån för den materiella, yttre 
dimensionen hos dokument, har den framför allt arbetat på en övergripande 
nivå: samlingar, kataloger. Vi behöver däremot också kunskaper på det 
enskilda dokumentets nivå, om dess natur, materialitet och struktur. Detta är 
inte minst viktigt för digitala dokument. Att tydliggöra de värderingar och 
antaganden som exempelvis kan ligga bakom skapandet av digitala utgåvor, 
arkiv och bibliotek, kan få oss att ställa rimligare krav på samlingarna och 
exempelvis deras reproduktiva kraft. 

❦  

Dokument är den handgripliga kontaktytan vi har med verk och deras texter 
och är därför den omedelbara nivå bibliotek och biblioteksliknande 
institutioner har att arbeta med i sin bibliografiska verksamhet. Av central 
betydelse för bibliografin är förståelse för de hierarkiska och heterarkiska 
relationer inom och mellan dokument som kan blottläggas och beskrivas av 
bibliografiska redskap. Dessa redskap, liksom de dokument de hanterar, är 
villkorade av tid och rum, bärande medier och teknik, kultur och historia. Med 
förändringar i de villkorande faktorerna kan ett spänningsförhållande uppstå 
inom och mellan å ena sidan de bibliografiska redskapen och deras under-
liggande begrepps- och teoribildning och å andra sidan de dokument red-
skapen hanterar och de komplexa relationerna inom exempelvis besläktade 
dokument och deras olika framträdelseformer av verk och dessas texter. 

Den vetenskapliga utgåvan är särskilt intressant som representant för den här 
spänningen. En vetenskaplig utgåva kan exempelvis ha till uppgift att hantera 
en bestämd grupp av dokument. Relationerna mellan dokumenten skall i 
utgåvan klarläggas i ljuset av en eller flera överordnade principer. Verket är en 
variabel konstruktion. Det är för biblioteks- och informationsvetenskap rele-
vant att skaffa kunskap om hur verk på detta sätt definieras och (re)konstrue-
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ras ur dokument. Den vetenskapliga utgåvan är ett verktyg frammejslat för 
sådan (re)konstruktion. Den arbetar dock med varierande angreppssätt och 
med avsevärt skilda konsekvenser för hur ett verk eller dokument framställs 
och (re)presenteras. Vilka dokument vi kan sägas ha i våra bibliotekssamlingar 
och vilka verk vi kan destillera ur dem, är således någonting relativt, och något 
som påverkas av faktorer som mediers villkor och typiska egenskaper, 
ekonomi, distribution, publik, teoribildning och epistemologi, litteraturveten-
skapliga, filologiska eller filosofiska strömningar. Biblioteks- och informati-
onsvetenskap kan gagnas av kunskaper om dessa faktorer och om den meka-
nik med vilken de får konsekvenser för vilka dokumenttyper, textformer och 
verkframträdelser bibliotek och biblioteksliknande institutioner har att arbeta 
med. 

Det är också möjligt att diskutera avhandlingens relevans i ett bredare, biblio-
teksinstitutionellt sammanhang: 

Många av de problem och frågor som sysselsätter den textkritiskt grundade 
vetenskapliga utgivningen och som tas upp i det här arbetet är typiska för 
vetenskaplig utgivning, men inte alltid unika för den. De aktualiseras också i 
varierande grad i samband med den digitaliseringsverksamhet som i växande 
utsträckning bedrivs vid våra stora minnesinstitutioner och akademiska 
institutioner (framför allt inom språkvetenskap och litteraturvetenskap), 
liksom också i en hel del bibliografisk verksamhet. Det beror just på att såväl 
vetenskaplig utgivning som digitalisering utgör exempel på den verksamhet jag 
ovan kallat transponering. Bibliotek har en historisk uppgift som 
minnesinstitution och bevarandeaktör med en lång tradition av att 
reproducera dokument genom att göra nya dokument. Alltså en institutionell 
transponering besläktad med den som den textkritiske utgivaren utför. 
Bibliotekens digitaliseringsprojekt är en del av denna tradition, och biblio-
tekens transponering sker med varierande grad av textkritiskt inslag. Detta 
innebär att relevansen i föreliggande arbetes frågetällning i någon mån kan 
gälla utöver det fält vi inringat som vetenskaplig utgivning och textkritik. Med 
andra ord kan de frågor och problem som diskuteras här också ha en viss 
bäring på exempelvis digitaliseringsverksamhet. Det är därför också så, att de 
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förklaringsmodeller som anförs i det här arbetet för vetenskaplig utgivning 
som aktivitet och den vetenskapliga utgåvan som dokument, kan vara mer 
eller mindre tillämpliga för andra typer av framför allt bibliografiska trans-
poneringar och representationer. Låt mig ge ett exempel. Varje textrepresen-
tation, såväl transkription, fotofaksimil och maskinläsbar uppmärkning, utgår 
från en idé om hur startdokumentets text bäst representeras. Idén, eller teorin, 
kan vara medveten eller omedveten, uttalad eller outtalad. Ett transponerings-
projekt såsom en vetenskaplig utgivning eller en digitalisering inom ett biblio-
tek kan utgå från andras teorier och principer för lämpligast tillvägagångssätt, 
men det kan också formulera sina egna teoretiska och principiella utgångs-
punkter. En vetenskaplig utgåva förväntas förhålla sig medvetet till detta, och 
inte så få vetenskapliga utgivningsprojekt formulerar också sina utgångs-
punkter och ideal. Det dokument som sedan utgör själva den vetenskapliga 
utgåvan, med såväl den etablerade starttexten, dess formering, som editoriella 
paratexter, är ett försök att förkroppsliga den textteoretiska positionen. Om 
varje representation och transponering av ett textuellt dokument vilar på en 
textteori, följer därav också att både de bibliografiska redskap som represen-
terar en text och en transponeringsprocess som digitalisering kan ha att 
förhålla sig till en textteoretisk förförståelse om hur det startdokumentets text 
bäst representeras och manifesteras i måldokumentet. Det här är mycket 
sällan diskuterat inom biblioteks- och informationsvetenskap och bibliogra-
fiska kretsar, och än mer sällan explicit formulerat i anslutning till något sådant 
bibliografiskt, textrepresenterande redskap eller till bibliotekens digitaliserings-
verksamhet. 

5.3.5.1 Empirins karaktär och dess konsekvenser 

Avslutningsvis några ord om hur den empiriska litteraturens karaktär i någon 
mån kan påverka undersökningsresultatets relevans. Med en viss 
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generalisering kan vi säga att tre grupper av ämnen och praktiker engagerar sig 
i vetenskaplig utgivning på respektive bibliografisk nivå:754 

 litteraturvetenskap och (idé- och kultur)historia för utsagan som 
avgränsat estetiskt och intellektuellt innehåll  verk 

 språkvetenskap för utsagan som lingvistiskt meddelande  text, 

 materialbibliografi och bokhistoria intresserar sig för utsagan som 
materiell och grafisk bärare  dokument, 

Var och en av de tre vetenskaperna arbetar från och till på samtliga 
begreppsnivåer, och måste exempelvis kunna dra gränser mot de andra två, 
men deras huvudsakliga fokus ligger som ovan. Vetenskaplig utgivning 
försöker således operera på alla tre nivåerna, och såväl producenter av som 
målgrupper för vetenskapliga utgåvor varierar därför mellan dessa tre 
vetenskapsgrupper (även om språk- och litteraturvetenskap utan tvekan är de 
dominerande disciplinerna i utgivningspraktiken). Detta kan delvis förklara 
varför den vetenskapliga utgivningens relationer till bibliografi, 
språkvetenskap respektive litteraturvetenskap ibland kan förefalla otydliga, 
vilket dels avspeglar sig i de heterogena benämningarna på fältet, dels i 
utgåvetypernas varierande nivåer, form, syften och komponenter, dels i den 
utgivningsteoretiska litteraturen, där exempelvis bibliografer, som vi sett, kan 
efterlysa en större materialbibliografisk närvaro i utgåvor samtidigt som 
litteraturvetare kan uppfatta den bibliografiskt och språkvetenskapligt 
orienterade variantapparaten som ”taggtråd”. Vetenskaplig utgivning kan med 
andra ord förefalla vara en arena där en ständig förhandling äger rum mellan 
de tre grupperna. Resultatet är att vetenskapernas respektive inflytande på 

                                           
754 Så är detta också ett i hög grad mångdisciplinärt område. Försök har gjorts inter-
nationellt – med varierande framgång – att samla utgivningsteori och -praktik till en 
akademiskt inmutad domän, som vi i Sverige skulle kunna kalla editionsvetenskap. I 
Tyskland bedrivs studier inom s.k. Editionswissenschaft, i Beneluxländerna inom s.k. 
Edititewetenschap, i Frankrike har studierna inriktats mot critique génétique under Institut des 
Textes et Manuscrits Modernes, och i de anglosaxiska länderna talar man i allmänhet om editorial 
theory eller scholarly editing. Försök görs också inom Norden att samla kunskaper om den 
vetenskapliga utgivningens teori, metodologi och praktik inom ramen för Nordiskt Nätverk 
för Editionsfilologer (NNE) genom konferenser, forskarkurser och bokutgivning.  
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utgivningstraditionen varierar internationellt. I Norden och Tyskland har 
exempelvis språkvetenskapen kommit att få ett stort utrymme inom 
vetenskaplig utgivning (jfr termen editionsfilologi) medan litteraturveten-
skapens andel är större i Frankrike. I Belgien, Holland, England och USA är 
vetenskaplig utgivning också en i första hand litteraturvetenskaplig affär, och 
den bibliografiska dimensionen är något mer explicit där fast fortfarande 
blygsam i förhållande till språk- och litteraturvetenskap.755  

Jag har under arbetets gång också kunnat notera en särprägel hos den 
utgivningsteoretiska litteraturen. Vetenskapliga utgivningsprojekt är sällan 
punktinsatser av enmanskaraktär, snarare aktiviteter som löper över många år, 
inte sällan decennier, och där åtskilliga inblandade individer kommer och går. 
Bara ett fåtal institutioner och sällskap i ett land har kompetens, intresse och 
resurser att sjösätta och ro i land avancerade vetenskapliga utgivningar av den 
typ det här är frågan om. Antalet stora utgivningsprojekt är därför tämligen 
begränsat i exempelvis de nordiska länderna. Vilken typ av litteratur, verk, 
texter och dokument som blir respektive inte blir föremål för vetenskaplig 
utgivning har därför i denna omständighet en begränsning. Någon region 
satsar huvudsakligen eller kanske uteslutande på utgivning av det moderna 
genombrottets litteratur, medan för andra regioner utgivning av medeltida 
handskrifter premieras – en praktik som naturligtvis också kan bli föremål för 
växling under långa historiska skeenden. Därav följer att också de 
utgivningsteoretiska problem och lösningar som tas upp i en bestämd historisk 
utgivningskontext tenderar att lyda under samma praktiska begränsning och i 
någon mån är projekttypsspecifika.756 Den ganska begränsade mängd avance-
rade vetenskapliga utgivare inom ett land knyts vanligen till bara några få stora 
projekt (stundom ett enda livstidsprojekt) – ett faktum som sannolikt kommer 
att skänka en viss färg åt dessa utgivares eventuella inlägg i en utgivnings-

                                           
755 Ridderstad 2003: 124. 
756 Samtidigt skall vi hålla tungan rätt i mun här. Det finns förstås också fall, där det går att 
vända på steken, där utgivningsteori föregår ett faktiskt projekt. McGann är ett exempel på 
en utgivningsteoretiker som har initierat och deltagit i ett stort utgivningsprojekt (McGann 
et al. 2000–) som till inte ringa del kan ses som ett försök att praktisera ideal först 
presenterade i teoretisk form. 
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teoretisk debatt. Såväl litteraturen själv som en iakttagare av den kan emellanåt 
riskera att blunda för denna specificitet, och projektspecifika ideal och anspråk 
i litteraturen kan därför lätt framstå som generalistiska. Det föreligger alltså en 
risk för övertolkning. Men det är också så att projektinblandade författare 
själva i teorilitteratur inte sällan tycks tappa blicken för idealets projektspeci-
ficitet och göra mer generella anspråk. Ett visst utgivningsförfarande, som inte 
sällan är motiverat av ett bestämt material- och textläge, kritiseras med andra 
ord på projektgenerella och teoretiska grunder i stället för projektspecifika och 
praktiska. En nära liggande egenskap hos den utgivningsteoretiska litteratur 
jag studerat är dessutom att utgivare inte sällan har utgivningen som bisyssla. 
De hoppar en period in i ett utgivningsprojekt, och går sedan vidare till sina 
respektive disciplinära huvudsysslor. Variationen i tidsomfång och disciplinär 
hemvist sätter sin prägel på litteraturen om vetenskaplig utgivning, och gör 
den exempelvis ganska spretig både formellt och motiviskt. Till följd av 
avhandlingens kulturkontextuella avgränsning har studien koncentrerats till de 
problem och lösningar som är aktuella inom just den kontexten, dvs. anglo-
saxisk, skandinavisk, tysk och fransk utgivning, medan därmed den särprägel, 
de problem och lösningar som karakteriserar utgivningsteorin och –praktiken 
inom andra utgivningssammanhang (t.ex. den flam- och nederländska, 
spanska samt italienska utgivningen) hamnat i skymundan och bara berörts 
marginellt.  

Det finns i den här typen av undersökningar, slutligen, en påtaglig risk att 
hamna i en reproduktion av den dominerande diskursen i det studerade 
materialet, att så att säga skriva in sig i de studerade ideologierna, med en 
åtföljande brist på kritisk analys och distans. Sådant kan bli resultatet av att 
överbetona den deskriptiva ansatsen i arbetet.757 Arbetet har försökt undvika 
den här risken så gott möjligt genom att upprätthålla ett empiri- och 

                                           
757 Kritiker av både kulturstudier (Svedjedal 1998b) och genrestudier (Freedman & Medway 
1994) har på motsvarande sätt kritiserat dessa för att de ofta hamnar i den relativism som 
kan bli resultatet av att betrakta strukturer och genrer som flytande, föränderliga och – just 
– relativa. 
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teorikritiskt förhållningssätt i analysen.758 Däremot har avhandlingen påtagligt 
påverkats av empirin rent stilistiskt, retoriskt och kompositionellt. 

5.4 Vidare forskning 

Avslutningsvis några ord om hur den här avhandlingen pekar fram mot vidare 
forskning. Detta kan besvaras genom att lyfta fram både vad avhandlingen 
koncentrerat sig på och vad den utelämnat. 

5.4.1 Fortsatta vägar 

Det finns ett antal vägar som avhandlingen genom sina resultat pekar ut, där 
det kan vara fruktbart med fortsatta studier. Undersökningen har i mångt och 
mycket koncentrerat sig på vetenskaplig utgivning och låtit bibliografiska 
perspektiv utgöra förklarings- och jämförelsematerial. Där kan det visa sig 
värdefullt att vända på steken och i högre grad studera bibliografins sätt att 
klustra och inte minst transponera. Avhandlingen har återgivit ett antal biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskare som problematiserat bibliografins 
skenbart värdeneutrala och problemfria verksamhet både när det gäller 
referering och reproduktion. Det arbetet menar jag behöver fördjupas. 
Avsikten i det här arbetet har också delvis varit att visa hur värdegrunderna 
för klustring och transponeringen i betydligt högre grad kommit att 
problematiseras inom vetenskaplig utgivning, en problematisering jag tror kan 
vara värdefull att föra över till studier av biblioteks- och informations-
vetenskaplig bibliografi. 

Studier av relationen mellan materialbibliografi och referensbibliografi samt mellan 
enskilda grenar inom dem menar jag också kan intensifieras mer än redan 
skett. Avhandlingen har hänvisat till några få och värdefulla studier av den 

                                           
758 Den balansgången har försvårats av att det finns personöverlappningar mellan avhand-
lingens ämneskontextuella teoribildning (bibliografi) och empiriska objekt (utgivningsteori). 
Tanselle, Svedjedal och McGann är exempel på aktörer som positionerat sig inom både 
bibliografisk teoribildning, utgivningsteori och utgivningspraktik. 
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arten, men vi behöver få en ännu bättre bild av dessa relationer och om 
möjligt på ett mer kraftfullt sätt kunna deklarera demarkationer. Jag menar att 
det kan bidra till att vi får en bättre insikt i vad biblioteks- och informations-
vetenskaplig bibliografi egentligen är för ett sorts ämne, och vilka frågor och 
undersökningar som inom biblioteks- och informationsvetenskaplig biblio-
grafi och kunskapsorganisation som kan tänkas vara mer respektive mindre 
legitima.  

Ett centralt område för avhandlingen har också varit samband och skillnader 
mellan vetenskaplig utgivning och bibliografi samt mellan vetenskapliga 
utgåvor och bibliografier i egenskap av referensverk. Jag har inte kunnat dra 
någon annan slutsats än att den vetenskapliga utgåvan som genre befinner sig 
på tvärs av några vanliga, om än grova, genretypologier. Detta kan antingen bero 
på att min egen behandling av genredistinktioner varit otillräcklig, eller att 
genretypologier för i synnerhet bibliografiska dokumenttyper behöver 
fördjupas, problematiseras och utvecklas. Om det senare är fallet, tror jag den 
existerande genreforskning som pågår inom några discipliner utanför 
biblioteks- och informationsvetenskap kan bidra med teori- och begrepps-
bildning, metoder och infallsvinklar så att vi kan förjdupa våra kunskaper om 
hur bibliografins redskap och texter opererar. Det är dessutom på det viset att 
genreforskning nästan uteslutande äger rum inom discipliner där lingvistisk 
text står i fokus. Ett bibliografiskt och inte minst materialbibliografiskt 
intresse motiverar emellertid en utsträckning av genrebegreppet till att inte 
bara omfatta texter utan också andra och mer materiella dimensioner i 
dokument. Vilken betydelse har t.ex. dokumentens förpackningar, grafiska 
former och historicitet för den roll de har i kommuni-kation och olika sociala 
sammanhang? Där genreforskare som Bazerman talar om written genres, menar 
jag att vår disciplin skulle gagnas av att också undersöka dokumentgenrer. 
Genreforskningens tonvikt på just de sociala och diskursiva sammanhang i 
vilka dokumenten tillgrips som redskap menar jag pekar ut relevanta och 
relativt nya kunskapsområden för vår disciplin. De kan göra oss mer 
uppmärksamma på hur dokument och inte minst dessas former brukas som 
t.ex. ställföreträdare för sociala uppdrag över avstånd i tid och rum eller som 
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olja i sociala maskinerier, dvs. som aktiva snarare än passiva objekt. Av särskilt 
intresse är det i en disciplin som biblioteks- och informa-tionsvetenskap att 
undersöka vilka genrer som stöds respektive försummas av de bibliografiska 
redskapens registrerande, beskrivande och reproducerande verksamhet. 

De utgivningsteoretiska idealen liksom diskussionen om på vilket sätt digitala 
medier och distributionsteknik kan och bör tas i anspråk för vetenskapliga 
utgåvor i allmänhet och dessas bibliografiska funktion i synnerhet, bär på 
antaganden om vad som kännetecknar respektive förenar olika medier och 
vilka dessas möjligheter och begränsningar är. Hur en vetenskaplig utgivare 
väljer att exempelvis producera, formge och tillgängliggöra en digital veten-
skaplig utgåva skvallrar i någon mån om hur utgivaren ser på mediet och dess 
potential. Avhandlingen har i sin fokusering av sådana frågor kunnat dra nytta 
av observationer från medieteori. En djupare förståelse och kritisk perspektivi-
sering av sådana antaganden (liksom också de utgåvor som blir resultatet) 
behöver däremot göra en mer omfattande och rigorös tillämpning av analys-
verktyg från forskning som teoretiserat medier och som undersökt de ramar 
som omgärdar olika typer av medier och våra användningar av dem. Vi 
behöver en bättre förståelse av de prognoser och förväntningar olika digitala 
dokumentgenrer har och haft på sig från utgivare och användare. 

5.4.2 Andra vägar 

Varje avhandling måste som bekant avgränsa sitt studieområde, och jag har 
tvingats tona ner eller helt välja bort många lockande områden och frågor, 
såväl när det gäller perspektiv, metod som empirisk brännpunkt. Ett antal 
sådana alternativa studier av vetenskaplig utgivning än den jag gjort kan 
utläsas av avsnittet där jag i kapitel 1 diskuterar tidigare utgivningsforskning. 
Låt mig nedan särskilt trycka på några fruktbara vägar att gå. 

Vetenskaplig utgivning med digitala medier och nätverksdistribution har 
öppnat upp en rad områden där existerande praktiker och föreställningar 
accentueras, men där också helt nya praktiker tillkommer, t.ex. explicit 
uppmärkning, flermedialitet och lektoriellt manipulerbara framträdelseformer. 
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Jag har diskuterat hur ett fåtal sådana gamla och nya praktiker börjar 
framträda i den digitala vetenskapliga utgivningen, men i huvudsak lämnat 
många frågor kring digitala vetenskapliga utgåvor mer eller mindre orörda. 
Där finns det ett stort utbud av spännande beforskningsbara frågor som 
öppnar upp för fortsatta studier, förslagsvis av särskilda praktiker, t.ex. 
arkitektur, bildreproduktioner av manuskript, programmering, databaskon-
struktioner eller automatisering av editoriella uppgifter via t.ex. XSLT och 
besläktade tekniker. I synnerhet finns ett stort forskningsområde när det gäller 
uppmärkningspraktiker inom vetenskaplig utgivning. Uppmärkningsstudier är 
generellt sett av relevans för biblioteks- och informationsvetenskap genom att 
uppmärkning intresserar sig för deskriptiva analyser av dokument och dessas 
textuella strukturer i två underordnade syften. Ett syfte är att bilda teorier om 
texters och dokuments ontologiska natur, genom sina anspråk att systematiskt 
blottlägga faktiska strukturer i olika typer av dokument, klassificera dem och 
rentav frilägga essentiella, generella och givna strukturer såsom ”grammatikor” 
i texter och dokument. Dessa teorier och grammatikor leder sedan fram till 
det andra, pragmatiska syftet att bygga explicita uppmärkningsspråk för 
dokumentfamiljer samt märka upp faktiska dokument. 

I sektion 1.1.2 nämnde jag det faktum att webbutgåvor hittills ofta präglats av 
ett slags underordnad status gentemot kompaktskiveutgåvor, av ekonomiska, 
säkerhetsmässiga och inte minst tekniska skäl. Jag har också vid upprepade 
tillfällen nämnt exempel på hur ett och samma utgivningsprojekt kan begagna 
sig av flera mediala utgåvetyper för olika syften och möjligen riktade till olika 
publiker. Den typen av omständigheter föreslår behovet av att närmare 
studera arbetsdelningar mellan medier och utgåvetyper inom utgivnings-
projekt, och skulle ligga mer i linje med den innehållscirkulerande mediesyn 
Meyrowitz talat om. 

Den historiska översikten i kapitel 3 kunde bara skrapa på ytan när det gäller 
hur skilda tekniskt-materiella medier tillgripits och knådats för att tjäna den 
vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion. Här finns relativt gott om 
gjorda studier när det gäller just vetenskapliga utgåvor, medan utforskningen 
av genrer med än mer påtaglig referensverkskaraktär är tunnsådd. 
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Vi har bara sekundärt hanterat frågan om vetenskapliga utgåvors symboliska 
kraft och sociala genomslag. Här skulle exempelvis både receptionsstudier, bok- 
och mediehistoriska analyser samt diskursanalytiskt orienterade undersök-
ningar, gärna av bibliografiska genrer, kunna bidra med fördjupade kunskaper, 
och exempelvis försöka identifiera eventuella samband mellan olika utgåve-
typers symboliska status å ena sidan och fysiska framträdelseform å den andra. 

Det vore också möjligt att låta begreppet vetenskaplig utgivning täcka andra 
konstformer eller litteraturer än de jag avgränsat mig till. Vilka är exempelvis 
praktik- och problemmönstret för vetenskaplig utgivning av musikalier? Pekar 
DVD-utgåvor av videogram med regissörskommentarer, extramaterial och 
alternativa scener ut vägen mot ett slags vetenskapliga utgåvor? Uppvisar 
vetenskaplig utgivning av främreorientalisk eller fornamerikansk litteratur 
gemensamma drag med den vetenskapliga utgivning som behandlats i den här 
avhandlingen? 

Avhandlingen har också, slutligen, vid ett antal tillfällen kommit att dra 
paralleller till de många och stora digitaliseringsprojekt som för närvarande går 
varma på bibliotek världen över. Det är en verksamhet som uppvisar likheter 
med vetenskaplig utgivning, även om den här inte definierats som sådan, men 
som jag misstänker kan visa sig bära på ett antal identifier- och därför 
problematiserbara antaganden om transponeringens möjligheter och 
begränsningar, om dess grundvalar och praktik studeras närmare. Studier som 
undersöker representionell och reproduktiv kraft i transponerade dokument-
samlingar kan stärka våra möjligheter att värdera både de historiska samlingar 
som redan finns i bibliotek och de samlingar vi genom digitalisering och 
annan morgondagens transponeringsverksamhet skapar för framtidens 
bibliotek.
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Summary 
The editor’s text: bibliographic functions in scholarly editing (Under 
utgivning: den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion) 

This thesis has investigated in what way bibliographic documents, in particular 
scholarly editions, manage and position other documents. This is the study’s 
primary area of demarcation and contribution in relation to previous research 
on scholarly editing, editions and bibliography.  

Study framework  

Knowledge organization has by tradition treated its bibliographic tools as 
more or less value free and neutral instruments beyond the limitations of 
medial, historical, social, and ideological constraints, and free from the biases 
and tastes of any author. Several library and information science (LIS) studies 
have however lately performed close readings of bibliographic tools as 
situated texts, revealing the dependency of the tools on particular historical 
media settings, their socio-cultural roles and functions, or their argumentative 
and rhetorical dimension. This study hopes to further such research by 
investigating scholarly editing, based on textual criticism, and in particular 
studying its bibliographic functions. Bibliographic tools are always, it is 
argued, to some extent hermeneutical documents and subjective inter-
pretations, in two senses: they carry with them a history of ideology and a 
hermeneutical heritage, and they also exert an interpretative influence over the 
objects they are designed to manage.  

Scholarly editing means examining a bulk of documents and their texts, 
clustering these around the abstract notion of a work, arranging them in a web 
of relations and trying to represent this web in the particular document genre 
called the scholarly edition, a surrogate purporting to represent the work. The 
way the edition positions the documents to the work, and itself as mediator 
between them, is affected by such factors as ideology, epistemology, aim and 
function, tradition and supporting and distributing media. 
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Problem areas and research questions 

One research problem that called for the study concerned the different 
editorial approaches to selecting (elements from) source documents, the 
various assumptions and arguments with which the selections are being 
legitimated, and the possible conflicts between such arguments. Editors strive 
to propose “correct” texts of the edited works, but their definitions of 
correctness vary considerably. As a result, the texts manifested in the resulting 
editions vary, and there is in fact a large scale of various edition types, ranging 
from facsimile editions to full-blown archival editions. Nevertheless, a 
prominent idea has been that the editor merely mediates the work without 
affecting it, that she is a more or less neutral filter correcting the hitherto 
corrupt edited work and passing it along to future generations. This is of 
course true in a trivial sense. But it also has brought about a tendency to 
suppress the bias of the editor.  

It has also been claimed that digital scholarly editing, with its large-scale digital 
archives on compact discs or mounted on the web, makes the typology even 
more heterogeneous, if not even obsolete. Are we e.g. witnessing a increase in 
labour division between various edition types in order to cope with new media 
parameters? To investigate whether there is any reasonable ground for such 
claims, the thesis has studied, firstly, how editors make use of material and 
technical media in order to “faithfully” relate, represent and reproduce parts 
of documents and, secondly, what kinds of efficiency claims the editors make 
for various media types.  

Another research problem concerned the relation between scholarly editing 
and bibliography. Both fields manage sets of documents by clustering them to 
one another and transposing their contents by producing new documents: 
various kinds of reference works in the case of bibliography, and critical 
editions in the case of scholarly editing. Subjecting scholarly editing to close 
scrutiny in fact discloses striking similarities with bibliography, in both their 
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activities, concepts, theories and products, to the degree that one might be 
tempted to regard scholarly editing as an instance of bibliographic activity, 
editorial theory as an application of bibliographic theory and an important 
rationale for editions being their bibliographic function. From this would 
follow that the concepts and problems of bibliography are relevant for 
editorial theory and vice versa. The bibliographer Atkinson even suggests that 
there is only a quantitative difference between bibliography and textual 
criticism and that the latter is in fact an extension of bibliography. If Atkinson 
is correct, this might mean that the scholarly edition is basically a reference 
work, a kind of bibliography. But is this a legitimate suggestion? Which are, 
more precisely, the connections and differences between the two areas? 

In order to deal with these problems, four major research questions were 
formulated: 

1. How do scholarly editors identify, define and reproduce their source 
material?  

2. How do bibliographers identify, define and reproduce their source 
material?  

3. Are there discernible conflicts between editors’ varying expectations of 
the reproductive force in printed and digital editions, and how can such 
conflicts be explained? 

4. What is the nature of the relation between scholarly editing and 
bibliography? What connections and demarcations can be drawn 
between them and between scholarly editions and bibliographies? 

Empirical objects and demarcations 

The study’s primary empirical object is editorial theoretical literature, primarily 
monographs, articles, guidelines and essays. Secondarily, and serving rather as 
illustrations and examples, printed and digital scholarly editions are con-
sidered. This is not primarily a document analysis of a set of editions, but a 
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qualitative content analysis of editorial literature. Statements, models, concepts 
and theories are identified in the literature and subjected to a critical and 
historical analysis. An extensive auxiliary literature is brought mainly from 
bibliographic and media theory, consisting of roughly the equivalent 
document types as the empirical literature. In addition to the analytical 
sections, the thesis includes primarily descriptive sections on bibliography, 
textual criticism, scholarly editing and digital media. The study object has been 
delimited to editorial theory connected to the editing of aesthetical literary 
works of art in the Western hemisphere, in particular Anglo-Saxon, Scandi-
navian, German and French scholarly editing, in that order. 

Bibliography, clustering and transposition 

The thesis investigated how bibliographers go about identifying and 
reproducing its study objects. It must firstly be stated that there are two main 
branches within bibliography: reference (a.k.a. enumerative) and material 
(a.k.a. physical, analytical or critical) bibliography. In knowledge organization 
as a LIS subfield, the latter is subordinate to the former to such a degree that 
it is legitimate to question whether the two in fact form a coherent LIS field at 
all. Material bibliography is, furthermore, pursued in other disciplines as well, 
e.g. book history, philology or literary sociology. Chapter 2 has however 
identified a number of both historical and intellectual bonds between the two 
branches. Most importantly, they are unified by the two activities of clustering 
and transposition. 

Clustering takes the primary form of the conceptual hierarchies and models 
within reference and descriptive bibliography, in particular within cataloguing 
and its normative instruments such as IFLA’s Functional Requirements for 
Bibliographic Records. Bibliographic clustering normally operates from the 
discrete document up to the level of the work. There have been some 
attempts to conceptualize a superordinate level, “superworks”, but little work 
has been done to designate parts of documents. The thesis therefore imports 
the concept of paratexts from literary theory to be able to talk about document 
parts as well as to identify types of relations between documents and parts of 
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them. Bibliographic clustering is also manifested as the establishing of 
genealogical relationships between documents and versions, and works by e.g. 
Tillett and Smiraglia are discussed in the thesis. 

Transposition refers to the transmission of a conceived content between one 
or several departure documents and one or several target documents. The 
latter are always derivatives to the former, conditioned by the media qualities 
of the departure documents and by the distortion each transposition brings 
about. Bibliographic transposition can be found, firstly, in the desire of 
(particularly descriptive) bibliography to produce document surrogates that 
are exhaustive to the degree they are able to call forth ”an absent book before 
a reader’s eyes.” Secondly, transposition and distortion are the key focal points 
as material bibliography performs studies of transmissions between material 
carriers across time, space, context and media types. Material bibliography 
investigates what kind of content is added and lost in transposition processes, 
and is occupied with detecting historical traces of transposition in material 
documents. Chapter 2 also put the phenomenon of transposition in a wider 
historical and media theory perspective, while also demonstrating the power 
of the concept to elucidate problematic issues in e.g. current digitization 
projects of cultural heritage material in libraries. 

Problem areas were detected within both the clustering and transposition of 
bibliography. A number of conflicting assumptions and conceptions were 
identified in relation to the practice of positioning documents at various 
conceptual levels, as well as in relation to the bibliographical concept of text, 
which floats rather loosely between the levels of the material document and 
the immaterial work. Finally, a number of assumptions regarding transposition 
were subjected to critical analysis with the help of explanatory concepts from 
media theory, such as the simple replacement model, the straight forward 
progress model, the mimetic fallacy, and conceptions of media as primarily  

 vehicles that merely deliver content,  

 filters that affect content, or  
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 ecosystems that circulate content. 

Scholarly editing, clustering and transposition 

An editor interrelates a set of documents and versions and then proceeds to 
transmit and reproduce selected elements from the document set by 
producing a new document, the scholarly edition. In doing so, editors make 
use of two main groups of techniques and tools, clustering and transposition, 
just as bibliographers do. 

Editorial clustering takes on the form of stemmatics, version and variant 
identification, and paratext classification and production. Normally, a number 
of versions of the edited work are subjected to hierarchic order, and a so-
called copy-text is selected (or constructed) to represent the work in full-text, 
while the differing versions and variants are deported to subsidiary locations 
in the final edition. Editorial transposition is probably most familiar to the 
general public in the form of facsimile or transcription editing. Chapter 3 
attempted as well to make the conceptual distinction between the clustering 
and transposing tasks more complex by identifying clustering areas within 
transposition and vice versa. There is further a division of labour between the 
two tasks, and they correspond to different types of editions. To that end, 
chapter 4 presents a preliminary typology of editions while critically reviewing 
the discriminatory category sometimes attributed to digital editions as being 
distinct from functional edition types. 

Ideals, claims, and conflicts 

The question of conflicts between editorial claims for reproductive force in 
various media and edition types demanded that the thesis presented an 
overview of the dominant editorial ideals and traditions and subjected them to 
critical and comparative analysis. Chapter 3 offered a descriptive panorama of 
editorial theory and practice as developed during two millennia, on the one 
hand emphasizing the intellectual and social contexts to which the editorial 
traditions correspond, and on the other focusing on the central problems and 



 

 Summary | 297 

tasks each editorial ideal attempts to solve, notwithstanding the fact that fairly 
pragmatic factors (such as economical, technological or copyright concerns) 
also come into play when source material is being selected, clustered and 
transposed to a scholarly edition. 

To begin with, textual criticism was characterized as a basic rationale for and 
historical criterion of scholarly editing. An Alexandrian and a Pergamanian 
ideal within textual criticism, identified by Greetham, were then discussed. 
The former, unlike the latter, accepts editorial intrusion in the departure 
document’s text(s). Other crucial historical roots are the Renaissance 
humanists’ desire to deliver the rediscovered classical heritage to their con-
temporaries, the development of the principles of Old and New Testament 
editing, and the Lachmannian foundation for modern scholarly editing 
steeped in 19th century positivist ideals. Major editorial ideals of the 20th 
century were depicted as intentionalism, the sociology of texts, material 
philology, and genetic criticism. Chapters 3 and 4 pinpointed relations and 
borders between these ideals, for instance suggesting they each have 
respective bibliographic foci. There is, further, a distinction to be made 
between editorial ideals oriented towards either sequences of abstract 
linguistic texts or the graphical aspect of material documents. Chapter 4 also 
included a section on scientific ideals in editing, while chapter 5 attempted to 
trace the prolongation of the ideals, claims, and conflicts within the theory 
and practice of digital scholarly editing. A pattern was detected: an idealistic 
strand treats departure and target documents (i.e. the final editions) as 
primarily unbiased, content delivery vehicles, whose texts and other content 
can be subjected to disambiguation. The idealistic strand nourishes the 
scientific ideals of representativity, testability and cumulativity. A more 
hermeneutically oriented strand emphasizes the interpretative element as 
unavoidable within all phases of editorial clustering and transposition. To that 
strand, the interpretative and rhetorical elements are dominant to the point 
where the scholarly edition is more aptly depicted as a rhetorical argument 
rather than as an objective report, and where the editor has the face of a 
biased author rather than of a mere textual porter. The very form and 
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mediality of the edition then assumes the role of content constraining filters. 
A third option would be to view editions as content circulating ecosystems, 
where the division of labour between collaborating and parallel media and 
edition types is emphasized, and where the varying technical and material 
qualities of different media and edition types are appropriated to 
accommodate different aims, functions, symbolic values, uses and target 
audiences. 

As for the conception of editions as rhetorical arguments, the thesis points to 
some correspondences with observations made in genre studies and scholarly 
communication studies. For instance, Frohmann has, among others, suggested 
that the social and constitutive functions of the scientific article are more 
important than the potential information the article as document might be 
able to effect, as well as than the potentiality of that information to be 
reproduced into new research. Its qualities as scientific report, rhetorical 
argument, constitutive and canonizing instrument and even ideological 
monument create a tension within the scholarly edition. On the one hand, it is 
supposed to be a dynamic research tool, always ready to quickly respond to 
new findings and scholarly ideals. On the other, there are plenty of arenas 
where the edition is supposed to serve as a conservative force, static and 
confirmatory. The thesis argues that the perspectives of genre and scholarly 
communication studies help us deepen our understanding of the scholarly 
edition, and in consequence, the textual tools of bibliography. 

A crucial issue in the thesis turned out to be the claims being made by editors 
on the reproductive force of printed and digital editions. The idea is that the 
target documents of editing can be turned into departure documents for new 
endeavours in critical editing, where the aims, audiences, ideals and 
bibliographical foci differ from that of the original editorial project. The final 
chapter problematizes those kinds of claim by identifying and critically 
analysing assumptions in the empirical literature about editorial clustering and 
transposition as unbiased processes, where editorial interpretations can be 
suppressed, and where departure and target documents are depicted as being 
context-free phenomena and therefore malleable to disambiguation. That 
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discussion leads us to question to what degree, if at all, an edition has 
reproductive force, and to suggest that a critical, eclectic edition cannot alone 
form the platform for a new critical, eclectic edition. 

There is, further, by tradition a claim for totality and complete exhaustiveness 
within scholarly editing which is being strengthened by digital editing. The 
potential of digital media to vastly enhance the inclusive force of editions and 
archives, to enable full-text representation of many or indeed all versions of 
the edited work, and to support the modularization of documents into 
movable fragments across varying contexts, seems to boost the idealistic 
strand in editorial theory. This trend is even further supported by text 
encoding, where form is separated from content, and where fact is often 
conceived of as separable from interpretation. As a consequence, the simple 
replacement model and the mimetic fallacy have consolidated their positions 
within digital editing. 

Digital scholarly editing offers the chance to organize paratexts and 
transposed material in much more dynamic and complex manners than is 
possible within the printed edition. The modular, database logic along with 
the potential qualities of digital media mentioned above push the edition 
towards becoming an archive. The thesis has critically discussed such 
transformations, which affect the relation between e.g. editorially and 
lectorially controlled manifestation forms, between both editorial and lectorial 
“presence” and “absence“, and between primarily monoversional and primari-
ly multiversional structuring. In a number of current digital editing projects, 
an ”edition” can designate a temporary, editorially argumentative cut from a 
more unbiased storage archive. This suggests a possible distinction between 
edition and archive, where the former but not the latter explicitly takes a 
stand. The empirical literature on the other hand displays a parallel counter-
reaction against the archival trend, pleading for a return to the editorial 
prerogative and to primarily monoversional manifestation forms. 
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Scholarly editing and bibliography 

The final research question concerned the relationship between scholarly 
editing and bibliography as well as between editions and bibliographies. 
Chapter 2 laid a particular ground by highlighting the structure and nature of 
bibliographies as reference works, while chapter 4 investigated the scholarly 
edition. 

There is obviously an historical bond between, on the one hand reference and 
material bibliographic activity, and on the other scholarly editing based on 
textual criticism, from Alexandria and onwards. Particular branches of 
bibliography have collaborated closely with scholarly editing, such as textual 
and analytical bibliography. But there are also deeper epistemological bonds. 
Editing is an attempt to produce a document that bibliographically constitutes 
other documents. The declared principles and explicit concepts and ideals of 
editorial theory are, in a sense, statements of bibliographic ideals. Its concept 
levels and hierarchies overlap considerably with those of bibliography. The 
way reference bibliography structures works and documents by making 
bibliographies and catalogues is strikingly analogue to the way scholarly 
editing structures works, documents, versions and variants by making critical 
editions. Chapter 3 demonstrated that scholarly editing and textual criticism 
indeed were originally conceived within a bibliographical transposition activity 
in a library institutional context, an historical connection revived with the 
currently intense digitization activity in libraries. 

Several bibliographical and editorial activities and functions correspond (both 
as clustering and transposition), such as the classification of what makes up a 
particular work, version management, and hierarchical ordering of documents. 
The typology of editions furthermore represents a division of bibliographical 
labour and interests: the eclectic and the historical-critical edition operate at 
the work level, the transcription edition at the text level, and the facsimile 
edition at the graphical and material document level. There are also adjacent 
areas where scholarly editing and bibliography differ. Bibliography and in 
particular reference bibliography displays much less interest in texts than does 
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scholarly editing, and consequently has no instrument that equals the variant 
categories of textual criticism to determine versions and works or to identify 
and delimit the significant text in a work or a document. 

The two fields also share a set of problems in relation to clustering and 
transposition, such as difficulties in specifying the work level, the battle to 
define text, and the ambivalence to the materiality of documents. The ambi-
valence makes it awkward to for instance demarcate text and version, and to 
explain and manage distortion. The connections between the fields can be 
further identified in their respective theoretical frameworks, tenets and scienti-
fic ideals. In bibliography however, the idealistic, unbiased and objectifying 
tradition is clearly more prominent than in scholarly editing (although 
considerable current LIS research has aimed at dethroning such traditions by 
emphasizing the interpretative and rhetorical dimensions of knowledge 
organization tools and argue for their status as situated arguments). 

As to whether the scholarly edition is to be regarded as a bibliographic 
reference work, as a bibliography, the thesis finds more arguments in favour 
of saying no than yes. The boundary between a critical edition and reference 
works such as bibliographies is not entirely sharp, and to a few genre 
typologies discussed in the thesis, the edition indeed seems to pose problems. 
Notwithstanding the many commonalities between editions and reference 
works, such as multisequentiality, referentiality, and the modularization into 
fragments that can be separately referenced, scholarly editions and reference 
works place themselves on different positions on a scale between reference 
and referent. The edition simultaneously refers to a work and manifests it, 
becoming a referent. Bibliographies and reference works can not claim the 
latter case. Editions step down to the level of its referents, becoming one of 
them.  

The scholarly edition has been studied in this thesis as a kind of 
bibliographical tool, a valuable and privileged one. Such tools are governed by 
values, epistemologies and interests that need to be identified and formulated. 
The thesis analysis, including the thematic discussion about editing with the 
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aid of digital media and distribution technologies, hopes to make the reader 
better equipped at identifying the nature, strengths, and weaknesses of 
bibliographic tools and transposition activities, even at the macro level of 
library digitization projects. It is vital to understand what forces but also what 
limitations they have and how these forces and limitations change with time, 
space, social context, and media. Recognizing what interests and views are at 
stake in, for instance, the making of digital archives might reduce the risk of 
us expecting the wrong things from them. It might assist in avoiding the traps 
of mimetic fallacies and replacement models, and make us cautious as to what 
we can reasonably expect from such projects. Whether we see scholarly 
editing and other bibliographical activities as primarily neutral prolongers of 
the life of works and documents, or as filtering media affecting the works and 
documents and our way of perceiving them, or as content circulating ecosys-
tems, we benefit from understanding what the tools can and cannot do, where 
they come from, what intellectual, cultural, symbolic heritage they bring with 
them, and where they might be going. 
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Referenser 
Som norm för citensers och referensers 759 utformning följs riktlinjerna från 
tidskriften Human IT,760 en modifikation av anvisningarna för referens-
utformning från Modern Language Association. Därutöver används för citenser 
och referenser följande tecken: 

¶ markerar o/numrerat stycke i framför allt webbsidor 

[ ] inramar i referenser det ursprungliga publiceringsårtalet där detta 
har ansetts relevant för den historiska framställningen (citensens 
notation är i sådana fall t.ex. Greg 1998/1914) 

Referenserna är i övrigt avsedda att vara genomskinliga till sin notation, 
men de till vetenskapliga utgåvor förtjänar en särskild kommentar. Dessa 
erbjuder valet mellan att utforma och sortera dem efter upphovet till det 
utgivna verket eller efter den eller de individer eller institution som ansvarat 
för den vetenskapliga utgåvan. I den utgivningsteoretiska litteraturen växlar 
bruket. I katalogiseringslitteratur rekommenderas att utgivaren premieras, 
om denna kan anses ha en väsentlig inverkan på innehållet. Valet är därför 
intrikat i den meningen att utfallet på sätt och vis utgör ett påstående om 
arten av utgivarens roll i en vetenskaplig utgåva och därför i någon mån tar 
ställning i den empiriskt behandlade utgivningsteoretiska diskussionen i 
föreliggande arbete. Att inte välja är emellertid inget alternativ, och jag 
ställer här upp referenser till vetenskapliga utgåvor efter utgivare, men vill 
poängtera att därur inte skall tolkas något särskilt ställningstagande av 
utgivningsteoretisk karaktär. Mitt resonemang bakom valet är enkelt: 
referenser till de vetenskapliga utgåvorna avser i första hand den dräkt 

                                           
759 Som citens betecknas en litteraturhänvisning i löptextens fotnoter, medan referens beteck-
nar en post i litteraturförteckningen nedan. 
760 ”Reference Instructions”, <http://www.hb.se/bhs/ith/ref.htm>. Undantag är bruket av 
“Ibid.” samt det strukna blanksteget mellan sidnummer och ”f(f).” 



 

 Referenser | 304

utgivaren har klätt verket i genom sin utgåveform, inte verket som estetiskt 
objekt. Det är utgivarens insats som står i fokus, inte verkförfattarens.  

Samtliga webbdistribuerade dokument har kontrollerats till sin adress 30/10 
2006. 
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