
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2000:35

Uppmärkning av skönlitterära verk
– en jämförelse mellan användningen av Text Encoding Initiative

och Hypertext Markup Language

CHARLOTTE WALLBERG



Svensk titel Uppmärkning av skönlitterära verk – en jämförelse mellan 
användningen av Text Encoding Initiative och Hypertext 
Markup Language

Engelsk titel Markup of literature – a comparision between the use of Text
Encoding Initiative and Hypertext Markup Language

Författare Charlotte Wallberg

Färdigställt

Handledare Mats Dahlström, kollegium 2

Abstract The aim of this thesis is to study and compare to what extent
Hypertext Markup Language (HTML) and Text Encoding
Initiative (TEI) support bibliographic description, metadata and
mark-up of textual segments. The projects in the study comprise
the Norwegian The Writings of Henrik Ibsen (Henrik Ibsens
Skrifter)  which applies the use of TEI, and Vitterhet society’s The
collected works of CJL Almqvist (Vitterhetssamfundets CJL
Almqvist Samlade Verk), which applies the use of HTML.

The study showed that the Ibsen project  provides its text with bibliographic
description and metadata to a greater extent than the Almqvist project.  The
Almqvist project’s texts are provided with certain information about titles,
authors and also information about source material and the electronic edition.
However, the markup has proved to be inconsistent – some texts include more
information than others do and particular mark words are not used. From the
aspect of markup on textual segments, the Ibsen project presented the most
detailed information. The amount of mark words used were not only
significantly higher in the texts of the Ibsen project, but also more specific.

The markup of Almqvist’s texts proved to have been completed by the use of
linking, however, the markup showed that TEI offers more possibilities than
HTML.  In order to comprehend the difference in markup of both projects, an
awareness of the respective aims of HTML and TEI should be developped. The
two markup languages were created based on two separate kinds of needs,
which has contributed to the continual use of both.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Det blir allt vanligare att ge ut skrifter i både tryckt och elektronisk form. Åtskilliga artiklar
produceras parallellt både i en tidskrift samt på webben. Det blir även allt vanligare att
digitalisera, att konvertera verk som tidigare funnits enbart i pappersburen form till en
elektronisk motsvarighet1. Som studerande i biblioteks- och informationsvetenskap har jag
många gånger stött på båda versionerna, det vill säga både tryckta och elektroniska utgåvor av
ett verk. Jag har därför kommit att intressera mig för de båda respektive kanalerna för att
publicera ett dokument, deras nackdelar och fördelar, på vilka sätt de skiljer sig åt och på
vilka sätt de liknar vid varandra. Det är utifrån den bakgrunden som jag började studera olika
digitaliseringsprojekt2 och det på den vägen som idén till den här uppsatsen föddes.

Digitalisering av klassiska litterära verk utgör ett exempel på en intressant mötespunkt mellan
humanistiska och traditionellt tekniska vetenskaper. De gemensamma nämnarna mellan de här
ämnesområdena diskuteras allt mer och allt fler renodlade humanister upptäcker vad de kan
göra med hjälp av publicering via till exempel Internet. Att jag som humanist med stort
intresse för informationsteknik skulle ägna mitt intresse för det här till skapandet av en
magisteruppsats, förefaller mig mycket relevant.

HTML, Hypertext Markup Language är det märkspråk som används för the World Wide
Web, och brukar upplevas som ett enkelt sätt att publicera dokument över WWW. Det är idag
mycket populärt att exempelvis skapa en egen hemsida. HTML är ett märkspråk som är
relativt okomplicerat att förstå sig på och använda sig av. Dessutom kan HTML många gånger
vara en bra introduktion till mer invecklade uppmärkningar. Men enligt många medför HTML
stora begränsningar vid en mer detaljerad uppmärkning av en texts olika beståndsdelar (se
bland andra Hockey, 1997).

TEI, Text Encoding Initiative, har rötter som går längre tillbaka än HTML. 1987 började
framställningen av det som så småningom skulle bli TEI att diskuteras, medan HTMLs födsel
brukar dateras till början av 1990-talet. TEI skapades främst för att på ett enhetligt sätt kunna
digitalisera humanistiska och samhällsvetenskapliga texter, och erbjuder en mer detaljerad
uppmärkning än HTML. Medan det utan problem går att läsa HTML-märkta dokument över
webben med en vanlig webbläsare krävs det i fallet med TEI en specifik mjukvara.

En gemensam aspekt hos de digitaliseringsprojekt som står i fokus i den här uppsatsen är att
de båda märker upp skönlitteratur, exempelvis prosa, drama eller poesi. Trots dessa
gemensamma karaktäristika använder sig projekten inte av ett och samma märkspråk. Jag har
uppmärksammat att projekt som har syftet att digitalisera skönlitterära verk ibland väljer att
använda sig av HTML, medan andra begagnar sig av TEI.

Jag ställer mig då frågan: har valet av märkspråk någon betydelse för projektens resultat, för
projektens möjligheter till att exempelvis märka upp viss information? Utifrån dessa
tankegångar tog det centrala problemet för den här uppsatsen form.

                                                          
1 De båda adjektiven digital respektive elektronisk används i den här uppsatsen synonymt, liksom generellt i
andra texter med samma kontext. Strikt tekniskt handlar det om två skilda storheter, och adjektivet elektronisk
delas upp i att vara antingen analog eller digital. Att ett medium är elektroniskt innebär inte automatiskt att det
också är digitalt, vilket den analoga videospelaren är ett exempel på.
2 Digitaliseringsprojekt syftar i den här uppsatsen på projekt som har som syfte att konvertera skönlitterära texter
i tryckt form till en digital motsvarighet, som till exempel över webben.



1.2 Problemformulering

1.2.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att studera och försöka jämföra i vilken utsträckning två olika
märkspråk, Hypertext Markup Language och Text Encoding Initiative, ger stöd för
bibliografisk information och annan metadata samt uppmärkning av textuella segment, vid
digitalisering av tryckt material i två nordiska utgivningsprojekt.

Syftet grundar sig i följande problem:

Ett antal digitaliseringsprojekt är i stor utsträckning av samma natur och de har som uppgift
att digitalisera olika former av litteratur som exempelvis dramer, prosa och poesi. De
använder sig inte av samma märkspråk vid digitaliseringen. Om det är så att de båda
märkspråken skiljer sig åt på olika sätt, kan det då ge konsekvenser för projektens möjligheter
att delge viss information? I sådana fall, vilka? Har det med andra ord någon påtaglig
betydelse vilket märkspråk ett liknande projekt väljer att använda sig av?

De båda projekten utgörs i det här fallet av det norska projektet av digitaliseringen av Henrik
Ibsens skrifter och Vitterhetssamfundets utgivning av CJL Almqvist Samlade verk. De
använder sig av TEI, Text Encoding Initiative, respektive HTML, Hypertext Markup
Language vid uppmärkning.

1.2.2 Frågeställningar

Frågorna 1 och 2 är huvudsakligen av konkret karaktär och avses leda fram till och knytas
samman i fråga 3 som är mer övergripande och resonerande. Fråga 3 är alltså en ytterligare
frågeställning som fråga 1 och 2 hjälper till att besvara.

1. I vilken utsträckning ger uppmärkningen bibliografisk information och
annan metadata om texterna?

      Tillämpade delfrågor: 3

Tilldelas de digitaliserade verken inom projekten nyckelord? Finns det
information om källmaterialet utifrån vilket den elektroniska versionen
framställts? Beskrivs titel, upphovsman eller övriga ansvariga för det
intellektuella innehållet eller publikationen av texten i sig, datum och plats
för skapandet till den elektroniska utgåvan?

2. I vilken utsträckning synliggör uppmärkningen olika textuella segment
inom verken?

Tillämpade delfrågor:

                                                          
3 De tillämpade delfrågorna visar vad som avses med bibliografisk information och metadata i den här uppsatsen.



I vilken utsträckning har projekten valt att märka upp segment såsom stycken, rubriker,
utländska ord, citat, repliker, titlar, rubriker, verser, presentation av huvudpersoners namn
och roller, personer som för en dialog, repliker i skådespel?

3. Vilka konsekvenser får användningen av de valda märkspråken för
      utgivningsprojekten?

Skiljer sig de båda märkspråken åt? Hur skiljer sig de åt? Vilka teoretiska synsätt kan sägas
ligga bakom HTMLs och TEIs respektive scheman?  Har valet av märkspråk någon
signifikant betydelse? Vilken betydelse kan valet av märkspråk i sådant fall tänkas ha haft
för projekten? Skiljer sig de båda projekten åt, utifrån användningen av deras respektive
märkspråk?

1.2.3 Avgränsningar

En av svårigheterna med att genomföra en sådan här studie är att manualer och officiella
specifikationer av såväl HTML som TEI har som syfte att ge allmänna och heltäckande
beskrivningar av märkspråkens respektive struktur för många olika ändamål. Det är däremot
upp till vart och ett projekt och användare att välja de delar som är ändamålsenliga för dess
syfte och därmed anpassa sin tillämpning av märkspråket ifråga. Det finns här med andra ord
en skillnad mellan å ena sidan det som kan ses som en ideell (det vill säga det som presenteras
i manualer) beskrivning och å andra sidan tillämpad praktik i varje enskilt fall. De valda
projekten exemplifierar hur en sådan varsin tillämpning av HTMLs och TEIs funktioner kan
ta form. Exempelvis: i vilken utsträckning har Ibsenprojektet använt sig av TEI för att
beskriva de i frågeställningarna nämnda aspekterna?

Att utifrån denna studie göra allmängiltiga generaliseringar om märkspråken är alltså
omöjligt. Det uppstår en skärningspunkt mellan hur märkspråken rent teoretiskt ser ut och kan
erbjuda, och vad specifika projekt använder sig av. Denna skärningspunkt är av intresse för
jämförelsen i den här uppsatsen. Medan kapitel tre syftar till att ge en bakgrund till och
beskrivning av de två märkspråken i utifrån deras ideella och ursprungliga utseende är kapitel
fem snarare avsett till att beskriva två reella fall, nämligen de två valda projektens tillämpning
av märkspråkens principer.

Valet av projekt grundar sig i viss utsträckning i det utbud som fanns vid skrivandets stund.
Kriterier för projekten var dock att de skulle vara av vetenskaplig karaktär och medge
exempelvis textkritik och kommentarer. Projekten skulle rörande vetenskaplig ambition och
struktur likna varandra så mycket som möjligt. Målet var till en början efter att enbart arbeta
med svenska projekt, men det var svårt att hitta ett väl utarbetat projekt som använde sig av
TEI och som vars resultat dessutom tillgängliggjorts i någon form. Därför valdes det norska
projektet Henrik Ibsens skrifter. I fråga om det andra märkspråket utgör digitaliseringen av
Almqvist Samlade verk för tillfället det största vetenskapliga projektet som använder sig av
HTML inom Sveriges gränser. Endast två projekt och deras uppmärkning studeras, av den
enkla anledningen att studien annars inte skulle kunna hållas inom en rimlig storlek.

Ett begränsat antal frågeställningarna har formulerats. Jämförelsen bortser från mycket som
hade kunnat vara intressant att undersöka men som det inte finns utrymme för i den här
studien. Återvinning av de uppmärkta segmenten diskuteras inte. Almqvistprojektet har en
sökfunktion, men den tas inte i beaktande. Ett antal ytterligare avgränsningar har gjorts under
arbetets gång, vad gäller studien av bibliografisk information och metadata i Almqvist verk



har texternas startsidor främst studerats. Avgränsningar av den här typen, samt den ovan
nämnda, förklaras mer ingående metodavsnittet eller på lämpligt ställe i uppsatsen.

För att ytterligare begränsa omfattningen på den här undersökningen sätts en tidsmässig
precisering. De båda projekten studeras såsom de såg ut under perioden vintern 99/00.

Det bör slutligen påpekas att andra märkspråk inte lämnas något utrymme i uppsatsen.
Eventuella alternativ till SGML, HTML och TEI, av vilka kan nämnas EAD, Encoded
Archival Description och XML, Extensible Markup Language, studeras alltså inte.

1.3 Metod och material

1.3.1 Metod

Den metod som tillämpas i den här uppsatsen är av kvalitativ karaktär och har en
hermeneutisk ansats. Analysens empiriska material och objekt utgörs av de skönlitterära
texterna i uppmärkt form. Metoder såsom enkäter, observation och djupgående intervjuer har
valts bort. Syftet har inte varit att tillfråga personer eller blanda in en användare eller
producent. Det är studien av de uppmärkta texterna som står i fokus.

1.3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod

Bengt Starrin (1994, s 19ff) menar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning
kan tolkas på flera olika sätt. Han ger exempel på en rad olika skillnader och betraktelsesätt
men påpekar att det inte helt oproblematiskt går att urskilja vad distinktionen egentligen
består i. De slutsatser han slutligen drar grundar sig på skillnaderna i målen för de båda
metoderna. En kvalitativ metod syftar till att identifiera okända fall och innebörder, medan en
kvantitativ metod önskar visa hur redan kända företeelser fördelar sig i en population eller i en
viss situation. Kvalitativa och kvantitativa metoder kan betraktas som två sidor av samma
mynt. Kvalitativa metoder är framför allt av en grundläggande art och behandlar en
företeelses beskaffenhet. Enligt Repstad (1999, s 9f) handlar en kvalitativ metod om att
karaktärisera, om att studera en eller ett fåtal komponenter som helhet och utifrån samtliga
möjliga nyanser.

Den här studien är av en kvalitativ art, eftersom ambitionen har varit att hellre gå på djupet än
på bredden. Avsikten med undersökningen är studera de uppmärkta texterna i dess helhet
utifrån flera olika aspekter och att försöka klarlägga skillnaderna mellan de båda
märkspråken. Istället för att visa hur uppmärkningen ser ut hos ett stort antal projekt läggs
koncentrationen på två exempel av digitaliseringsprojekt, som sedan studeras ingående. En
kvantitativ metod har valts bort eftersom det säregna står i fokus hellre än det genomsnittliga
och ingen statistisk framställning görs.

Det intressanta för den här studien är att beskriva och försöka förklara HTML och TEI utifrån
den uppmärkning som gjorts hos de båda projekten. De båda projekten uppvisar två praktiska
exempel på HTML och TEI och uppmärkningen medför därför stora skillnader i jämförelse
med hur märkspråken beskrivs i olika manualer. Det bör påpekas att en studie av andra
projekt skulle kunna uppvisa andra resultat, helt enkelt eftersom de använt märkspråken på ett
olikartat sätt. Studien begränsas alltså utifrån hur projektens egna tillämpningar av HTML
samt TEI tagit form.



1.3.1.2 Hermeneutik

En hermeneutisk ansats har valts för att närmare specificera den kvalitativa metoden. Enligt
Barbosa da Silva och Wahlberg (1994, s 59) är förståelsen av en mening utifrån dess kontext
en förutsättning för ett hermeneutiskt förhållningssätt. En tolkning utgörs av delar som är
beroende av helheten, och helheten är i sin tur beroende av delarna. Varje tolkning eller
förståelse innefattar en förförståelse som kan bestå av olika kunskapsformer, exempelvis
teorier eller olika slags erfarenhet. Det går inte att tydligt särskilja subjekt och objekt, och
varje tolkning görs utifrån förutfattade meningar.

Sjöström (1994, s 74f) ansluter till Barbosa da Silvas och Wahlbergs uttalande om att delar
belyser en helhet. Syftet med en hermeneutisk metod är enligt Sjöström att förstå företeelser
åtskilda och som helheter och i förhållande till dess omgivning. Förhållandet mellan helhet
och del brukar härledas till det som kallas den hermeneutiska cirkeln. Ett ord får en innebörd
först då det återges i en mening, och meningen utgör således ordets kontext.

I den här uppsatsen består de studerade märkorden och de i frågeställningarna formulerade
delfrågorna av delarna som får sin betydelse då de ses i sitt sammanhang och i sin helhet.
Sammanhanget utgörs av de uppmärkta texterna och deras respektive märkspråk. De i studien
uppmärksammade delfrågorna och märkorden studeras inte efter hur ofta de förekommer i en
viss text, utan de placeras snarare in i sin kontext för att sambandet med de andra märkorden
och texten i sig ska kunna ge dess förekomst en innebörd. Förhållandet mellan helhet och del
blir tydligt då resultatet redovisas och sedan i analysen. Delfrågorna fungerar som teman
utifrån vilka resultatet redovisas. De sammanfogas sedan främst analysen och diskuteras där
mer utifrån dess helhet.

1.3.1.3 Studie av de uppmärkta texterna

Undersökningen görs utifrån studier av hur texterna gestaltas i uppmärkt form. Då texterna är
uppmärkta enligt HTML kan detta göras i en texteditor, som till exempel Anteckningar/
Notepad. De TEI-märkta texterna läses med hjälp av en särskild mjukvara. I studien har
SoftQuad Panorama version 1.11 använts. Den valda versionen av Panorama hämtades hem
gratis, men är en begränsad och inte komplett version då den inte erbjuder till exempel style
sheets. För studiens syfte är den dock tillräcklig. Uppmärkningen kan studeras antingen direkt
i Panorama, där det finns en funktion som medger att märkorden visas, men som emellertid är
begränsad. Uppmärkningen har därför liksom HTML texterna främst studerats i en texteditor,
här Anteckningar / Notepad.

Det bör påpekas att det ingalunda är själva webbplatserna som helhet som studeras, utan
enbart de skönlitterära verken. Övriga webbsidor med exempelvis projektinformation
granskas ej utifrån hur dess uppmärkning ser ut. De webbsidor som inom Almqvisprojektet
innehåller textkritiska kommentarer, ordförklaringar, förkortningar och så vidare studeras ej
heller, utan det är enbart de skönlitterära texterna som står i fokus. Svaren på de formulerade
frågeställningarna har vad gäller texterna i Almqvistprojektets fall sökts inom i olika delar av
de digitaliserade verken. Angående bibliografisk information och metadata är det framför allt
volymernas startsidor som studeras, eftersom sådan information vanligtvis delges i början av
en uppmärkt text. Informationen syftar då på hela det skönlitterära verket i sig, och inte de
olika delarna som exempelvis olika kapitel. Vad berör Ibsenprojektet förekommer
bibliografisk information och metadata endast innan själva texten i anslutning till varje verk.



1.3.2 Material och källkritik

Angående material är det viktigt att skilja mellan användningen av en text som källa och som
litteratur. En text används som källa för att slutsatser ska kunna dras och för att ny kunskap
ska kunna tas fram och för att en studie ska kunna leda fram till ett resultat. När en text
däremot används som litteratur studeras den utifrån vad andra tidigare kommit fram till, men
den utgör inte den huvudsakliga grunden för arbetets slutsats. (Hartman, 1993, s 40).

I den här undersökningen används text som litteratur i den teoretiska delen. Litteraturstudien
rör material som behandlar uppmärkning och märkspråk med specifik koncentration på Text
Encoding Initiative och Hypertext Markup Language samt den ursprungliga standarden som
de båda härstammar från – Standard Generalized Markup Language. Det här för att sätta in de
tekniska delarna i den här uppsatsen i ett större sammanhang och försöka förklara hur de är
beskaffade samt hur de relaterar till varandra. Ett kapitel tar även upp digitalisering av
skönlitterära verk med speciell koncentration på de båda valda projekten.

1.3.2.1 Kriterier vid val av material

Hartman (1993, s 37f) talar om kvalitet och tillförlitlighet som viktiga komponenter i det
material man väljer att använda sig av i samband med en undersökning. Två centrala krav på
materialet bör ställas. Kravet på validitet innebär att det valda materialet ska vara av relevans
för problemformuleringen, syftet samt frågeställningarna. Materialet ska ha ett samband med
problemet. Kravet på reliabilitet syftar till att materialet ska vara trovärdigt och tydligt. Allt
material som finns tillgängligt behöver inte vara sant. Att materialet ligger nära det som ska
studeras i både tid och rum kan också vara av betydelse.

1.3.2.2 Urval vid tryckt och elektronisk litteratur

I den här studien har en stor del av det använda materialet inhämtats från webben. På grund av
webbens struktur och möjligheter kan sådant materials reliabilitet ifrågasättas. På webben
finns det i jämförelse med den tryckta bokens värld få spärrar som berör vad som får göras
tillgängligt. Urvalet har här gått till så att ett webbaserat dokuments ursprung har studerats
och krävts vara känt och relevant för den här studiens syfte. Litteratur tillgänglig enbart via
webben och som inte har en tryckt motsvarighet bör inte förkastas utan närmare granskning,
dokument på webben med hög kvalitet existerar.

Juha Takkinen (1999, s 42) bekräftar ovanstående funderingar och menar att kriterier som
ställs på tryckta källor även kan anpassas till webbaserade dokument. Han understryker dock
att en användare bör lära sig att kritiskt bedöma elektroniska källor eftersom webben
innehåller både tillförlitliga och tvivelaktiga källor. Takkinen räknar upp några kriterier vilka
han i sin tur lånat av W.G. Lehnert,  såsom författarens trovärdighet och textens kvalitet.
Användaren bör fråga sig vem som har författat informationen på webbsidan samt vart det går
att finna ytterligare information om författaren i fråga. Kriterier utifrån vilka texten bör
bedömas är rättstavning, dokumentation och objektivitet.

Ett annat problem som kan nämnas vid en diskussion om Internet och webben är dokuments
varaktighet. Det inträffar att URLer upphör att existera och att ett dokument inte längre kan
återvinnas.  För att förebygga en sådan händelse har allt material tillgängligt via webben
trycks ut och bevarats av författaren till den här uppsatsen. De enda undantagen är TEI P3s
manual, som består av drygt 1000 sidor i pdf- format, samt de uppmärkta texterna inom



projekten, som även de är alltför omfattande för att samtliga av dem skulle kunna sparas.
Webbplatserna där de båda projekten presenteras utgör en stor del av det huvudsakliga
materialet. Den grundläggande informationen om projekten har delvis hämtats därifrån. Hur
de skönlitterära texterna ser ut i uppmärkt form studeras också i anslutning till projektens
webbplats.

Tillförlitlighet kan även diskuteras angående tryckta källor. Urvalet har här gjorts på samma
sätt som vid de elektroniska källorna. Ursprunget har studerats och ifrågasatts. Tidsmässigt
aktuellt material har i så stor utsträckning som möjligt använts. Som nämnts ovan har det
begrundats vilka som ligger bakom den valda litteraturen. Skaparna av TEI och de dokument
de har publicerat ges exempelvis stort utrymme. Likadant gäller för de skrifter som de
ansvariga till de båda digitaliseringsprojekten har gjort tillgängliga. Om TEI är det svårt att
finna svenska publikationer. Dess geografiska ursprung är USA, vilket innebär att
dokumenten är på engelska.

1.3.2.3 Återkommande litteratur

Ett antal publikationer har fått tjäna som grundläggande källor. En text av Sperberg-
McQueen; Text in the electronic age: textual study and text encoding, with examples from
medieval texts samt Renears; Out of praxis: three (meta) theories of textuality betonas framför
allt i de delar som innehåller uppsatsens teoretiska utgångspunkter och analys. Musciano och
Kennedy ger i HTML: The Definitive Guide, en heltäckande genomgång av Hypertext Markup
Languages struktur. Den har karaktären av en manual över HTML och används framför allt
till att förklara märkspråkets struktur.  Motsvarande för TEI används manualen Guidelines for
Electronic Text Encoding and Interchange framför allt i studien av de uppmärkta texterna för
att beskriva exempelvis olika märkord och redogöra för deras betydelse. För enkelhetens skull
benämns Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange i fortsättningen för dess
mer vardagliga namn; TEI P3 manualen.

Det föreligger en väsentlig skillnad mellan HTML: The Definitive Guide å ena sidan och TEI
P3 manualen å andra sidan om vilken en medvetenhet bör klargöras. TEI P3 manualen är
utarbetad av skaparna bakom TEI. Att finna en motsvarighet till HTML medför problem,
eftersom många manualer och specifikationer som finns tillgängliga och som lyfts fram är av
kommersiell karaktär. Det stora utbudet gör att det inte går att uttala sig om vilken manual
som använts vid skapandet av en webbsida. HTML: The Definitive Guide används här som ett
hjälpmedel men ges inte samma auktoritet som TEI P3 manualen4.

1.3.2.4 Källmaterialets omfattning

De uppmärkta texterna utgör ett omfångsrikt material. Det är inte helt oproblematiskt att
konsekvent beskriva Almqvist- respektive Ibsen projektens verks omfattning. Att på ett
enhetligt sätt bedöma de båda projektens texters dimension har visat sig vara mödosamt.

                                                          
4 För HTML utgör W3Cs specifikationer det närmaste en standard det går att komma. För den som intresserar sig
för en manual som i så stor utsträckning som möjligt kan ställas mot TEI P3s riktlinjer är dessa att
rekommendera. HTML: The Definitive Guide ligger mycket nära W3Cs specifikation men kan på en del ställen
dock avvika något från denna i sina föreskrifter och rekommendationer. För W3Cs specifikation, se URL:
http://www.w3.org/MarkUp/



Texterna inom Almqvistprojektet kan enklast beskrivas i antal webbsidor5. Då verken enbart
består av ren text och inte innehåller länkar till exempelvis ordförklaringar (se kapitel 5 för en
mer ingående förklaring) består de av totalt 151 antal sidor. Strukturen inom Ibsenprojektet är
annorlunda, de finns inte tillgängliga över webbsidor och de skönlitterära verken uppmärkta i
TEI är var och en samlade i en respektive fil. Det finns med andra ord lika många filer som
verk. För att ge en ungefärlig uppfattning kan Ibsenprojektets texter kopieras över till Word,
och då ger de totalt 365 sidor. Den här metoden återger inte texternas omfattning på ett helt
korrekt och rättvist sätt, det bästa tillvägagångssättet är att gå till texterna och studera dem
direkt. Den bedömning som gjorts ovan syftar endast till att ge en klarare uppfattning och
informationen som ges bör bedömas kritiskt.

1.4 Disposition

Härmed följer en genomgång över uppsatsens fortsatta upplägg.

Kapitel 2 redogör för ett antal teorier om uppmärkning och märkspråk, som
har rollen av teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. Kapitlets första del där
Sperberg-McQueens och Renears texter redovisas, är mer övergripande och
generell än den andra delen, där olika påståenden och mer konkreta teorier om
uppmärkning och märkspråk uppmärksammas. Kapitlet i sin helhet avser visa på
bakomliggande tankar till uppmärkning.

Kapitel 3 är tänkt ge en grundläggande förståelse för de specifika märkspråken SGML,
HTML och TEI. Strukturen i kapitlet är mycket teoretisk och följer inte alltid
pliktskyldigt de formulerade frågeställningarna, utan avses ge en mer täckande
bild och förståelse av märkspråken.

Kapitel 4 presenterar de båda projekten utifrån information inhämtad från webben,
informella intervjuer med ansvariga eller inblandade samt litteratur som
dokumenterar dem. Det ger även en kortfattad presentation av digitalisering av
skönlitterära verk och visar några exempel på sådana.

Kapitel 5 redovisar den genomförda undersökningen och dess resultat. Projektens
tillämpning av respektive märkspråk presenteras utifrån hur verken ser ut i
uppmärkt form. Kapitel 3 beskriver märkspråken rent teoretiskt, medan kapitel 5
innehåller de i de här fallen praktiska och konkreta användningarna av HTML
och TEI. Kapitel 5 har separerats från kapitel 4 för att tydligt visa på vad som
utgör själva studien. Resultatredovisningen i kapitel 5 koncentrerar sig på de två
första frågeställningarna. Den tredje frågeställningen har en mer övergripande
och analyserande karaktär och behandlas därför i kapitel 6.

Kapitel 6 innehåller en analys och diskussion av de viktigaste resultaten av studien utifrån
frågeställningarna med stöd i de teorier, påståenden och tankegångar som har
beskrivits i kapitel 2. Medan dispositionen i kapitel 5 följer frågeställningarnas
delfrågor, så belyser kapitel 6 främst de viktigaste resultaten utifrån
frågeställningarna.

                                                          
5 Webbsida definieras av Svenska Datatermgruppen som ”den mängd information på en webbplats som man kan
nå utan att behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom
att rulla bilden” ( Svenska datatermgruppen, URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/ ).



2. Teoretiska utgångspunkter

Det här kapitlet diskuterar teorier om texter, uppmärkning och märkspråk, och ger ett
teoretiskt perspektiv och stöd åt studien, framför allt åt dess analytiska ansatser. Två texter är
av huvudsaklig vikt och står därför i fokus. De utgörs av Sperberg-McQueens samt Renears
artiklar som presenteras i styckena 2.1 respektive 2.2. Utöver dessa beskrivs märkspråk och
uppmärkning rent generellt utifrån flera författares synpunkter och påståenden, såsom stycke
2.3 som syftar till att visa några användningar och beskrivningar av begreppen märkspråk
samt uppmärkning.

2.1 Uppmärkning : en teori om en text

Sperberg- McQueen6 skrev 1991 en artikel där han på ett teoretiskt plan diskuterar
uppmärkning och märkspråk utifrån av honom nio formulerade teser, så kallade axiom. Under
dessa år har en betydelsefull utveckling hos tekniker av uppmärkning skett, och ett stort antal
nya märkspråk har arbetats fram, vilket har lett till att praktiken kring uppmärkning till stor
del förändrats. Trots detta är tankegångarna bakom författarens axiom fortfarande till stor del
angelägna. Sperberg- McQueen beskriver företrädesvis teorierna bakom tillkomsten av
riktlinjerna för Text Encoding Initiative, och redogör för problem som uppstår då texter
representeras elektroniskt i det här fallet med just TEI. Artikeln behandlar samtidigt
uppmärkning och märkspråk utifrån ett bredare perspektiv. Trots att problematiken som
belyses i artikeln tillämpas på TEI är de bakomliggande teorierna av intresse även för andra
märkspråk. Nedan berörs endast de axiom som är av huvudsaklig relevans för den här
studiens frågeställningar. De formulerade axiomen bör enligt Sperberg-McQueen tas i
beaktande vid konstruktionen av ett märkspråk.

Markup reflects a theory of the text

Ren text kan inte lagras i datorer, vilket innebär att datorer inte behandlar data eller text, utan
representationer av sådana. Sådana representationer åskådliggör en författares medvetna eller
omedvetna bedömningar av en text. Centralt för Sperberg-McQueens artikel är idén om att
den elektroniska representationen och uppmärkningen av en text redogör för en åsikt om vad
som är det essentiella i just den texten. Ett omsorgsfullt utarbetat märkspråk återspeglar själva
teorin bakom texten, och visar med andra ord förhållandet mellan tolkningen av en text och
utformningen av den textens uppmärkning. Det en författare eller den som genomför
uppmärkningen önskar betona hos texten märks upp, medan de komponenter som inte anses
vara av lika stor vikt inte markeras.

Författaren resonerar kring varför uppmärkning kan ge behållning. Märkspråk ställs ofta mot
ren ASCII text, eftersom ASCII-text hävdas vara helt fri från uppmärkning. Enligt Sperberg-
McQueen finns det emellertid nästan ingen text som kan anses vara helt fri från uppmärkning.
Uppmärkning skiljer mellan en texts innehåll och tolkning. Innehållet består av de tecken som
utgör själva texten, medan till tolkning förs information om vad de textuella segmenten består

                                                          
6 C.M. Sperberg-McQueen har sedan 1988 varit editor- in-chief för Text Encoding Initiative. Han har varit
akademiskt verksam vid University of Illinois of Chicago och har ett stort intresse för uppmärkning av
elektroniska texter.



av och har för funktion, exempelvis att en fras utgör en rubrik, eller vart ett ord börjar och
slutar. Då ingen form av uppmärkning har gjorts kan ingen tydlig gräns dras mellan en texts
innehåll och tolkning. En icke uppmärkt text skulle inte kunna redogöra för
kapitelindelningar. En ren ASCII-text, helt fri från uppmärkning, skulle inte kunna bearbetas
på samma sätt som om texten vore uppmärkt. Sperberg-McQueen menar att ASCII-text svarar
på krav om enkelhet men i sin egenskap av elektronisk text innehar den flera brister, vilket
medför att den inte kan betraktas som en användbar metod vid bearbetning och studier av
elektroniska texter. Sperberg-McQueen betonar att det krävs en teori om texter för att på ett
seriöst sätt kunna hantera ett märkspråk. Ett märkspråk bör innefatta de teorier som kan
definieras, så att uppmärkningen sedan speglar de bakomliggande teorierna hos texten.

No finite markup can be complete

Varje strävan att skapa ett fulländat märkspråk, anpassat till alla former av texter, är enligt
Sperberg-McQueen dömt att misslyckas. Ett märkspråk kan aldrig ses som avslutat och
komplett eftersom det inte finns en fastställd och begränsad form av texter som kan märkas
upp. Det finns inte heller ett enda unikt perspektiv på en text utifrån vilket alla intressanta
infallsvinklar kan studeras. Sperberg-McQueen anser att det för att undvika dessa problem bör
vara möjligt att vidareutveckla ett märkspråk. Vid den händelse att någon arbetar på en ny typ
av text, måste denne ha en möjlighet att tillfoga nya märkord till märkspråket som är relevanta
för den aktuella texten. Ett märkspråk måste alltså från början utformas så att det är flexibelt
och innefattar möjligheter till utvidgningar av de uppsättningar märkord som finns
tillgängliga.

En fundering över vilka karaktäristiska ett märkspråk bör ha är av stor vikt. Sperberg-
McQueen ger några exempel på aspekter som enligt honom bör vara möjliga att beskriva i ett
märkspråk som har som mål att märka upp flera olika genrer och typer av texter. Till dessa
hör bland andra möjligheter till att kunna beskriva en texts språkliga karaktär, förhållandet
mellan eventuella linjära och hierarkiska strukturer, samt närvaron av hänvisningar och
länkar. I axiomen nedan förklaras dessa olika aspekter mer ingående.

Texts are linguistic objects

Texter är språkliga objekt som innehåller bland annat lexikalisk och fonetisk information.
Märkorden bör enligt Sperberg-McQueen kunna beskriva en texts språkliga struktur. Det
innebär exempelvis att ett lexikaliskt begrepp som look up i meningen Let’s look the word up,
ska med hjälp av uppmärkning kunna sammanfogas, trots att det i själva meningen har
separerats. Vidare bör möjligheter till att betona bland annat en texts frasstruktur, rim i dikter
och ortografiska omskrivningar finnas tillgängliga.

Texts are both linear and hierarchical

Texter innefattar både linjära och hierarkiska strukturer. Till betydelse för den linjära
strukturen hör möjligheten att kunna skilja på början och slutet av ett kapitel, en paragraf eller
en dikt. Den hierarkiska strukturen kan liknas vid en ask, som då den öppnas innehåller en
mindre ask, som även den i sin tur innehåller en mindre ask. Sperberg-McQueen nämner
Bibeln som ett exempel på ett verk med tydlig hierarkisk struktur. Bibeln delas först in
böcker, vilka delas in i kapitel, som sedan delas in i verser. Antalet hierarkier i en text är



obegränsade och kan inte fastställas på förhand. Det viktiga är att märkspråket tillåter olika
hierarkier och en eventuell utvidgning av dessa.

Texters strukturer, oavsett linjära eller hierarkiska, kan ofta härledas till olika genrer.
Uppmärkning av en text bör vara anpassad efter textens genre. Olika genrer bör definieras
men det bör även tas i beaktande att dessa kan blandas. Därför bör element specifika för en
särskild genre även finnas tillgängliga för andra användningsområden.

Textual cross-references form a structure

Referenser i texter ger dem en nätverksstruktur. När hänvisningar görs mellan texter skapas
ett nätverk av länkar mellan dessa texter. Sperberg-McQueen nämner här begreppet hypertext
och menar att märkspråk med hjälp av specifika element bör stödja en struktur bestående av
länkar.

Texts refer to objects in a real or fictive universe

Texters innehåll refererar till olika objekt, och oavsett om dessa är verkliga eller fiktiva, så
bör de kunna beskrivas med hjälp av märkord. Olika ord eller begrepp syftar ofta till olika
slags företeelser och innehar flera betydelser. Exempel på detta är namn, ortsnamn eller
personliga namn. Jämför Mr Brown (en person) med brown (en färg). Märkspråket bör ge en
möjlighet att skilja dessa två betydelser åt, menar Sperberg-McQueen.

2.2  Tre teorier om textualitet

Allen Renear (1997) redogör för några tillvägagångssätt vid uppmärkning av texter7, som han
benämner strategier: ortografiska strategier, bildstrategier, formatbaserade strategier och
innehållsbaserade strategier. Med grund i den sista strategin har tre teorier om textualitet
tagit form: platonism, pluralism och antirealism.

Tidigare bestod behandlingen av texter av enkla rader med alfabetiska tecken. Vid 1960-talet
började system för formatering och layout att utvecklas. Ortografiska strategier räknas enligt
Renear till de enklaste och naturligaste av alla system. De behandlar text som en sekvens av
bland annat alfabetiska tecken, interpunktion och mellanslag. Dessa strategier beskrivs av
Renar som  mycket begränsade. Det är med hjälp av dessa inte möjligt att beskriva strukturen
i titlar, kapitel, citat, eller adresser. Bildstrategier behandlar en text som en bild, vilket medför
flera nackdelar vid behandlingen av texter och dess olika komponenter. Indexering, sökning
och bearbetning av olika segment inom texten är inte möjlig, men däremot kan dessa
strategier vara lämpliga om någon önskar återge ett äldre dokuments utseende i original.
Formatbaserade strategier användes i stor utsträckning från 1950-talet fram till
omkring1970-talet. De bestod oftast av språkliga tecken såsom bokstäver och tecken för
interpunktion, samt instruktioner som talade om hur dokumentet skulle formateras. De
innehållsbaserade strategierna utvecklades ur de formatbaserade strategierna. Under 1970-
talet hade forskare och verksamma inom informationsteknik kommit fram till att ett givande

                                                          
7 Termerna uppmärkning och märkning används ibland synonymt med kodning (jämför med engelskans markup
respektive encoding). I den här uppsatsen föredras de båda förstnämnda benämningarna. Likadant gäller för
termen märkspråk som föredras framför kodningsspråk eller uppmärkningsteknik. Renear använder t.ex termerna
encoding respektive text encoding, men för ett konsekvent språkbruk översätts dessa i uppsatsen med
uppmärkning.



förhållningssätt vid uppmärkning av texter var att betrakta dem som bestående av olika
grundläggande textuella komponenter såsom titlar, kapitel, paragrafer och listor. En fördel
med dessa strategier är att återvinning av delar inom texterna underlättas. SGML; Standard
Generalized Markup Language, utgör ett exempel på ett märkspråk som arbetats fram ur de
innehållsbaserade strategierna.

Under 1980-talet blev de innehållsbaserade strategierna allt vanligare. Inom ramen för dessa
utvecklades enligt Renear tre förhållningssätt; platonism, pluralism och antirealism.

Enligt platonismen består texter enbart av hierarkiska strukturer av objekt såsom kapitel,
titlar, paragrafer och strofer. En bok består av ett antal indelningar (kapitel) som i sin tur
består av ett antal underindelningar (delkapitel eller stycken). Olika genrer kan vara
uppbyggda av olika hierarkiska strukturer, brev kan ha en uppsättning märkord, tekniska
rapporter en annan, men varje dokument består alltid av en enda hierarkisk struktur. Innehållet
och strukturen i de här dokumenten definieras av de personer eller institutioner som skapar
och upprätthåller dem. En elektronisk text formas utifrån den person som genomfört
uppmärkningen och ger därmed uttryck för den personens avsikter. SGMLs bakgrund kan
härledas till det här synsättet.

Platonismens koncentration ligger främst på nya texter och inte på verk som ska konverteras
från tryckt till elektronisk form. Texter som behandlas i kontorsmiljöer, tekniska dokument
inom industribranschen eller statliga dokument utgör exempel på sådana nya och för ett
aktuellt ändamål framtagna texter. Företrädarna för den här riktningen utgörs ofta av
ingenjörer eller programmerare.

Pluralismen utvecklades av framför allt av humanister som önskade publicera redan
existerande texter elektroniskt. Till skillnad från platonismen har den här riktningen alltså sin
grund i en helt annan akademisk disciplin. Trots att Text Encoding Initiative arbetades fram
utifrån SGML, så ligger dess ursprung hos representanterna för pluralismen. SGMLs
förutsättande att ett dokument alltid kan representeras som en enda hierarkisk struktur
skapade emellertid problem. Företrädarna vid uppmärkning av humanistiska texter
identifierade åtskilliga överlappande objekt. Ett drama kan bestå av en hierarki av akter,
scener och tal samtidigt som den innehåller en språklig hierarki uppbyggd av fraser och
meningar, och en ytterligare hierarki med strofer och metriska linjer.

Bakom pluralismen står åsikten att texter är komplicerade och att de kan innefatta flera olika
aspekter. Varje hierarki motsvarar en sådan aspekt. Vilken aspekt som framhävs beror till stor
del vad den som genomför uppmärkningen önskar lyfta fram. Uppmärkning är en mänsklig
aktivitet, strukturen i ett elektroniskt dokument beror på personens uppfattningar och
bedömningar. Beteckningen pluralism kommer från uppfattningen att ett generellt märkspråk
som SGML inte kan tillämpas på alla former av texter och verk, utan att uppmärkningen bör
anpassas till varje enskilt verk och de karaktäristiska det uppvisar. Enligt talesmännen för
pluralismen bör det skapas specifikt anpassade DTDer för varje genre.

Den antirealistiska synen på uppmärkning förkastar enligt Renear den pluralistiska
uppfattningen och betraktar elektroniska texter som produkter av de teorier och redskap som
används vid uppmärkning. En texts struktur är beroende av de metoder som brukas för att
återge den i elektronisk form. Det är teorierna bakom ett märkspråk som styr hur en texts
uppmärkning genomförs, och inte texten som formar uppmärkningen.



En skillnad mellan de ovanstående tre teorierna är som redan har antytts synen på förhållandet
mellan text och märkspråk. Enligt platonismen och pluralismen styr texterna utformningen av
uppmärkningen, det är texterna som ger form åt märkspråket. Benämningen pluralism kom ur
principen att arbeta fram olika DTDer kring genrer, och var ett uttryck mot SGML och dess
önskan att kunna användas på alla typer av texter. Antirealismen förhållningssätt är att teorier
om uppmärkning och märkspråk styr texterna och definierar hur de ser ut i uppmärkt form.

2.3 Märkspråk och uppmärkning av texter

Ett märkspråk karaktäriseras enligt Broady och Juliusson (1997) av en ”uppsättning regler
som anger hur man tydliggör strukturen och innehållet i informationen genom att förse den
med ytterligare information”. Den ytterligare informationen utgörs då av märkord8. Susan
Hockey (1997) beskriver uppmärkning som något som tydliggör för en dator det som är
underförstått för en människa. Hon ger en liknelse som kan ge en idé om märkspråkens roll
och betydelse: en elektronisk text utan uppmärkning är som en bibliografisk post där fälten
inte på något sätt är deklarerade och avgränsade.

Anders Möller (1994, s 34) talar om två sorter av märkspråk. Han menar att å ena sidan
handlar det om vilket syfte informationen har i en text, och å andra sidan om hur den här
informationen presenteras. De här båda kallar han för logisk respektive typografisk struktur.
Möller tar exemplet med en bok för att beskriva de här båda strukturerna. Bokens titel,
författare, förlagsnamn, innehållsförteckning, kapitel, rubriker, tabeller och så vidare står för
den logiska strukturen, medan den typografiska strukturen bestämmer teckenstorlek, typsnitt,
radavstånd och andra liknande aspekter.

Två former av märkspråk kan urskiljas i litteraturen, men benämningarna på dem skiljer sig
åt. De två begrepp Möller använder sig av, logisk respektive typografisk struktur, motsvaras i
en del artiklar av beskrivande märkning samt procedurmärkning (Broady & Juliusson, 1997;
Sperberg-McQueen, 1991, s 35). I fortsättningen används de sist nämnda benämningarna.

2.3.1 Beskrivande märkning

Beskrivande märkning visar på vad själva informationen är och vad den består av. Det som
kan märkas upp är exempelvis rubriker, brödtext och fotnoter. Det finns två olika typer av
beskrivande märkning. Den ena benämns strukturmärkning och i den ingår bland annat
stycken, sidnummer, och brödtext, det vill säga delar och komponenter av själva texten. Den
andra typen är den så kallade innehållsmärkningen och då handlar det framför allt om
aspekter såsom person- och ortnamn och årtal som märks upp. (Broady & Juliusson, 1997).

Beskrivande märkning koncentrerar sig alltså på strukturen och innehållet hos en text och
låter själva utseendet vara odefinerat. Det leder till att ett och samma dokument kan
presenteras på flera olika sätt och användas för flera olika ändamål. En text kan till exempel
återges på papper, på en webbplats, eller på CD-ROM . (Ibid).

2.3.2 Procedurmärkning

Procedurmärkning är kort förklarat den beskrivande märkningens motsats. Den används för
att återge textsegment med olika utseenden på skärmen. Broady och Juliusson (1997) menar
                                                          
8 Istället för märkord ser man ibland bara märke, eller tagg, från engelskan tag. Här används främst begreppen
märkord samt märke, men även element.



att den förklarar ”vilka åtgärder informationen skall underkastas för att exempelvis få ett visst
utseende när den presenteras”. Det som märks upp med procedurmärkning är exempelvis fet
och kursiv stil och teckenstorlek.

2.3.3 Element, entiteter, attribut och dokumenttyper

Det här stycket är avsett att ge en grundläggande genomgång över några centrala
beståndsdelar som ett märkspråk är uppbyggt av. Element, entiteter och attribut är tre
komponenter som utgör grunden för förståelsen av ett märkspråks struktur.
Dokumenttypsdefinitionen (DTD) sammanför och visar på förhållandena mellan dessa
komponenter.

Ett märkspråk kan beskrivas utifrån olika nivåer. På den lägsta nivån består en text av
sekvenser av symboler som kallas entiteter. Steget över entiteterna befinner sig olika språkliga
eller funktionella objekt. De här objekten benämns element. Elementens struktur och olika
kombinationer förklaras i en slags grammatik, benämnd dokumenttyp. (Burnard, 1995a, s 43).

Ordet entitet utgörs enkelt beskrivet av ett stycke symboler. Det används främst för att kunna
använda sig av särskilda symboler som till exempel svenskans å, ä, och ö. Även fast de här tre
bokstäverna utan problem kan infogas i ett dokument från ett tangentbord i Sverige kan de
framstå som helt oläsliga när dokumentet ska läsas på andra sidan jordklotet. Ofta är det här
ett problem som uppstår vid e-postkommunikation. Märkspråken har löst det här problemet
med hjälp av entiteter. I stället för att skriva bokstaven å och riskera att den ser oläslig ut
används en teckensträng som fungerar som en kod för den gällande bokstaven.

Medan en entitet representerar enkla symbolsekvenser innehåller elementen objekt som till
exempel paragrafer, titlar och rubriker. Ett element utgörs av ett märkord samt dess innehåll
(Broady & Juliusson, 1997). Märkordet omsluts av tecken som visar var elementet börjar < >
och slutar </ >. Ett element kan se ut på följande sätt: <h1>Rubrik</h1>.

Ett attribut har som uppgift att tilldela elementen ytterligare egenskaper. De här egenskaperna
kan bestå av detaljerade aspekter, såsom storlek eller färg. Följande är ett exempel på ett
element med ett attribut: <h1 align=center>Rubrik </h1>. Innebörden av det här elementet är
att rubriken ska vara justerad. Attributets värde, här center, förklarar att justeringen ska vara
centrerad.

En DTD (dokumenttypsdefinition) kan jämföras med en regelbok. Det finns många olika
slags dokument och olika slags klasser av dokument, och dessa beskrivs utifrån denna
regelbok. Ett exempel på en dokumentklass är ett brev. En DTD hjälper då till med att visa på
sambandet och strukturen mellan exempelvis datum, adressat, hälsningsfras och avsändare.
(Ibid). Dokumenttypsdefinitionen redogör för de tillgängliga elementen och attributen samt
deras inbördes relationer.

2.4 Sammanfattning

Sperberg-McQueen redogör för ett antal axiom som bör studeras vid skapandet av ett
märkspråk. Dessa axiom grundas till viss del i arbetet med framställningen av TEIs riktlinjer.
Ett märkspråk speglar teorin bakom de texter de syftar till att märka upp och visar därmed de
mest betydelsefulla delarna i texterna. Ett märkspråk bör aldrig ses som färdigarbetat utan
möjligheter till utveckling skall finnas. Det är lämpligt att texters struktur som språkliga



objekt återges och att lexikalisk och fonetisk information kan urskiljas i uppmärkningen.
Texter består av både linjära och hierarkiska strukturer, och ibland kan homonymer skapa
problem. Även möjligheterna till länkning mellan flera olika dokument är av relevans.

Renear presenterar olika strategier för uppmärkning av texter. Utifrån en historisk genomgång
kommer han fram till de idag framträdande strategierna, de innehållsbaserade strategierna.
Med utgångspunkt i dessa har tre riktningar av teorier om textualitet utvecklats. Renear kallar
dem platonism, pluralism och antirealism. Karaktäristiskt för platonismen är att se texter som
uttryck för den hos upphovsmannen underliggande intentionen, vilken uppmärkningen sedan
har att identifiera och beskriva så troget som möjligt. SGML, som utgör ett exempel på
platonism, syftar till att användas på många typer av texter. Bakom platonismen ligger just
denna generalitetsprincip. Pluralismen, till vilken TEI hör, menade att det istället för att
använda ett enda märkspråk på alla texter bör utvecklas en specifik DTD för varje
litteraturform. Enligt både platonismen och pluralismen styr texterna utformningen av
uppmärkningen, medan företrädarna för antirealismen däremot hävdar att texter utgör
produkter av märkspråkens strukturer, och att alltså uppmärkningen styr utformningen av de
elektroniska texterna.

Två former av märkspråk nämns, varav den ena beskriver informationens syfte (kapitel,
rubriker) i en text medan den andra redogör för hur informationen presenteras (teckenstorlek,
radavstånd). Märkspråk redogör för struktur och innehåll i information. De båda formerna av
märkspråk antar ibland olika benämningar. I den här studien kallas de för beskrivande
respektive procedurmärkning.

Element, attribut, entiteter och dokumenttyper utgör några centrala begrepp rörande ett
märkspråks uppbyggnad. Entiteter används bland annat för att kunna skriva ut ovanliga
tecken, såsom i svenska språkets fall å, ä, och ö. Element består av ett märkord och dess
innehåll, som till exempel <h1>Rubrik</h1>. Med hjälp av attribut kan elementen tilldelas
flera egenskaper. Dokumenttypsdefinitionen kopplar samman och redogör för förhållandet
mellan de här olika komponenterna.

3. Uppmärkning

Det här kapitlet beskriver de olika märkspråken: SGML, HTML och TEI. Stycket om SGML
är mer kortfattat än de om HTML och TEI, och eftersom SGML är HTMLs och TEIs
gemensamma nämnare kan det ses som en slags introduktion till de båda andra märkspråken.
TEI har tillägnats den största delen av utrymmet i kapitlet, vilket beror på att det dels är
mycket mer komplext än HTML och dels att vetskapen om TEIs existens är mindre känd än
den om HTML. HTML är dessutom mycket mer utbrett. Det har lett till att avsnittet om TEI
innehåller ett stycke som behandlar TEIs schema och märkord, som däremot har utelämnats
för HTML.

3.1 SGML Standard Generalized Markup Language

SGML är ett exempel på så kallad beskrivande märkning. HTML och TEI är båda två
tillämpningar av SGML. Citatet nedan ger en fingervisning om SGMLs roll och betydelse:
”SGML anger egentligen inte regler för hur man ska koda dokument. Istället är SGML en
internationell överenskommelse om en uppsättning regler för hur den som märkt ett dokument



skall berätta för den andra hur denna märkning har gått till, en berättelse som är omedelbart
läsbar för mottagaren.” (Broady, 1995, s 101).

En av SGMLs fördelar är att det är oberoende olika programvaror och datortyper. SGMLs
styrka ligger i dess flexibilitet att kunna användas för flera olika ändamål i flera olika miljöer.
Eftersom en SGMLfil består av en ASCII-text är den oberoende av hårdvara och mjukvara
och kan därmed spridas över alla slags nätverk. (Hockey, 1994).

Broady (1995, s 104ff) har sammanställt en lista på vilka fördelar som SGML kan erbjuda.
Han nämner bland annat följande aspekter:

 -   SGML-märkta dokument är flyttbara mellan olika plattformar och
      tillämpningsprogram. De kan därför användas för flera olika syften.
 -   SGML ska eftersom det är uppbyggt enligt vissa regler kunna tolkas på ett
     entydigt  sätt. En och samma märkning ska till exempel inte ha flera
     innebörder.
- Återanvändning av dokumenten är möjlig eftersom de förväntas överleva de
      program de skapas i.
- Möjlighet till att återvinna element som uppfyller önskade kriterier, såsom
      litteraturreferenser, abstracts, rubriker, citat, och ord på ett visst språk.

3.1.1 Historik och syfte

SGML är en internationell standard som är utarbetad av ISO, International Organization for
Standardization. Det kompletta namnet på standarden är ISO 8879-1986 Information
Processing – Text and Office systems – Standard Generalized Markup Language och den
daterar, med vissa tillägg från 1988, till 1986. (Möller, 1994, s 12).

Att SGML är en internationell standard innebär att den ska kunna användas överallt och
oberoende av sådana aspekter såsom till exempel vilket språk och vilka teckenuppsättningar
som används.(Ibid, s 24). ISO säger om syftet med SGML:

”SGML kan användas för publicering i sin vidaste mening, från konventionell
publicering av textdokument till publicering av databaslagrad multimedia.
SGML kan också användas för hantering av kontorsdokument när mänsklig
läsbarhet är viktig och när det är nödvändigt att kunna utbyta information med
publiceringssystemet”.

(Ibid, s 12).

3.2 HTML Hypertext Markup Language

HTML används idag av många som om det enbart vore en form av procedurmärkning och en
teknik för grafisk formgivning, men så är inte fallet. I flertalet HTML-manualer kan man
utläsa samma budskap (se till exempel Musciano & Kennedy, 1998, s 9f), där varningar om
att en webbplats grafiska utseende aldrig kan garanteras utfärdas. Trots att HTML används på
ett helt annat sätt och att det talas mycket om att skapa utseendemässigt stiliga hemsidor är
HTML ursprungligen, precis som SGML, ett beskrivande språk. Elementen beskriver den



uppmärkta textens innehåll, inte dess grafiska utseende. Det är varje webbläsares uppgift att
avgöra hur uppmärkningens utseende kommer att ta form på skärmen.

3.2.1 Historik och syfte

Hypertext Markup Languages ursprung dateras till 1991, och äran till dess konstruktion
brukar tilldelas CERN9. I slutet av 1980-talet skrev en av CERNs anställda, Tim Berners-
Lee10 (1989), en artikel som beskrev ett förslag om hur man skulle kunna förbättra
hanteringen av information inom organisationen. Det här förslaget innebar teorin om ett
system baserat på hypertext, som genom att skapa länkar mellan dokument skulle leda till att
på ett mer effektivt sätt kunna hantera de stora mängder information som CERN tillhandahöll
och arbetade med.

1990 bestämde sig Berners-Lee och hans kollega Robert Cailliau på CERN för att kalla det
föreslagna systemet, som skulle komma att byggas upp med hjälp av Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), Universal Resource Locator (URL) samt HTML, för the World Wide Web.
HTML framställdes utifrån tanken att det skulle likna SGML, som redan existerade sedan ett
antal år, och dessutom var ganska väl spritt. (Moschovitis & Christos, 1999, 150ff).

3.2.2  Struktur

The World Wide Web Consortium11 har som en av sina uppgifter att arbeta fram
rekommendationer för användningen av HTML. Det har sedan märkspråkets födsel existerat
ett antal olika versioner, som till exempel HTML 2.0 och 3.2. Vid skrivandet stund utgör
HTML 4.01 W3Cs senaste rekommendation. Den släpptes i december 1999. Det existerar en
särskild DTD för varje version. Skillnaden mellan de olika versionerna är bland annat vilka
element som finns tillgängliga eller godkännandet av exempelvis frames och style sheets.
HTML 2.0 kom 1995, versionen 3.2 kom i början av 1997, och i slutet av samma år
publicerades HTML 4.0. (HTML Home Page, 2000).

Syftet med HTML var ursprungligen att den enskilde användaren själv skulle definiera vilket
utseende dokumentet skulle ha. I och med webbens explosionsartade utveckling ändrades
emellertid önskemålen och nya krav ställdes på HTML. Netscape Communications Inc.
började med att utöka de ursprungliga koderna så att det blev möjligt att använda sig av en
bakgrundsfärg, och sedan följde en hel rad av nya utseendemässigt orienterade versioner av
HTML.

Det finns ett helt hav med manualer som beskriver hur man med hjälp av HTML kan skapa en
webbsida. Ett exempel på en sådan manual är HTML: The definitive guide12. För en lättfattlig
introduktion till anatomin i ett HTML-dokument kan Aarseths  Datahåndbok for humanister13

rekommenderas.

3.2.2.1 Bibliografisk information och annan metadata

                                                          
9 European organization for nuclear research, beläget i Geneve. URL: http://cern.web.cern.ch/
http://www.cern.ch
10 Tim Berners-Lee brukar benämnas mannen som låg bakom skapandet av The World Wide Web. Han arbetar
idag för the World Wide Web Consortium.
11 URL: http://www.w3c.org
12 Musciano, Chuck & Kennedy, Bill, (1998), HTML: the definitive guide. – 3rd ed. – Sebastopol, Calif.
13 Aarseth, Espen (red.), (1999), Datahåndbok for humanister. – Oslo: Ad Notam Gyldendal.



I Metadata for the masses diskuterar Paul Miller (1996) metadata med koncentration på
schemat Dublin Core. Begreppet metadata myntades enligt Miller på 1960-talet, och dess
betydelse beskrivs av den samme som data om data. Katalogposter i ett bibliotek innehåller en
form av metadata. Metadata kan tilldelas nästan alla former av objekt. Millers artikel tar upp
problemet med Internet och hur besvärligt det kan vara att finna relevant information bland de
ofattbart stora antalet webbplatser som där finns. Enligt författaren utgör metadata lösningen
på det här problemet. Många olika metoder har utvecklats med syftet att beskriva elektroniska
dokument, men de flesta av dessa koncentrerar sig på bestämda kategorier av dokument, ofta
begränsade till ett smalt område. Dessa metoder kan med andra ord inte tillämpas på andra är
de för ändamålet avsedda dokumenten, och de är dessutom ofta mycket komplexa. Utifrån de
här tankegångarna kommer Paul Miller så småningom in på det som kallas Dublin Core, eller
Dublin Core Data Element Set.

Miller menar att Dublin Core ska kunna tilldela majoriteten av dokumenten tillgängliga över
Internet metadata. Informationen placeras i ett element betecknat av märkordet <head> i ett
HTML-dokument. Det är emellertid av vikt att påpeka att Dublin Core kan appliceras på så
gott som vad som helst, och alltså på vilket filformat som helst, och är inte enbart begränsat
till HTML. (Ibid).

Dublin Core Element Set består av 15 olika element som har som uppgift att kunna ge
bibliografisk information om ett objekt (Dublin Core metadata initiative, 2000). Sjölund och
Wismén (1993, s 23) berättar att elementen kan skrivas i den ordning användaren själv
önskar, de kan upprepas för att ge uttömmande information, och samtliga av dem är valfria.
De 15 elementen kan struktureras in i tre grupper. Den första gruppen innehåller element som
beskriver ett dokuments innehåll: title, subject, description, source, language, coverage,
relation. Den andra gruppen beskriver dokumentets ursprung: creator, publisher, contributor,
rights och den sista gruppen kan visa på annan, övrig information om själva dokumentet:
date, type, format, identifier. Varje element kan sedan tilldelas flera olika värden, så kallade
qualifiers. På så sätt begränsas inte beskrivningen av ett dokument till endast 15 aspekter.

För att ta del av mer information om Dublin Core Element Set, se den officiella
webbplatsen14.

Ett antagande kan göras att en renodlad manual kanske inte ser på begreppet metadata på ett
samma sätt. Musciano och Kennedy (1998, s 49ff) redogör i HTML: The Definitive Guide för
version 4.0 av HTML utifrån dess inneboende möjligheter att delge bibliografisk information
och annan metadata. Det som ges är en praktisk beskrivning av hur ett dokument uppmärkt i
HTML kan tilldelas olika märkord för att möjliggöra metadata. Musciano och Kennedy
diskuterar inte ett utarbetat schema, som Dublin Core utgör exempel på.

Det är inom ramen för elementet <head> som åtskilliga av ett dokuments egenskaper kan
beskrivas. Den här informationen är inte synlig på datorskärmen, men det rekommenderas
ändå att använda sig av den, eftersom den underlättar för återvinningen av dokumentet.
Märkordet <head> kan innehålla många andra olika märkord som bidrar till att definiera
dokumentets innehåll. Det vanligaste märket är <title>, som utgör <head>s enda erfordrade
del. Det finns även andra element som ryms inom samma grupp och som har som uppgift att
ge information om dokumentets uppdatering, skapande, länkning eller layout. (Ibid).

                                                          
14 Dublin Core Metadata Initiative, URL: http://purl.oclc.org/dc/



Märkordet <meta> ger en möjlighet att tilldela ett dokument ytterligare information. Med
hjälp av flera attribut kan en hel del aspekter dokumenteras. Ett exempel på ett attribut utgör
namnattributet. Inom ramen för HTML finns inga på förväg utarbetade och fastställda
namnattribut, utan det är upp till var och en att använda sig av attributet, helt i enlighet med
egna behov. Ett återkommande namn utgör nyckelorden, keywords. De kan vara användbara
vid indexering av en webbplats och på så vis underlätta för dess återvinning över webben.
(Ibid, s 245 f). Om någon efter att ha skapat ett HTML-dokument önskar låta det bli indexerat
av en sökmotor bör denne alltså formulera något i stil med nedanstående inom elementet
<head>.

<meta name=”keywords” content = ”markup, uppmärkning, HTML”>

Orden efter content utgörs av indexeringsorden. Det är även möjligt att informera om
upphovsmännens namn inom ramen för elementet <meta>, såsom nedan i form av attributet
name med värdet author.

<meta name=”Author” content=”Charlotte Wallberg”>

3.3 TEI Text Encoding Initiative

TEI, Text Encoding Initiative, utgörs av en samling riktlinjer för att märka upp humanistiskt
och samhällsvetenskapligt material.

3.3.1 Historik och syfte

Innan Text Encoding Initiative såg dagens ljus fanns det en hel del metoder för att elektroniskt
märka upp humanistiska och samhällsvetenskapliga texter, men ingen standardiserad eller
rekommenderad sådan. De metoder som fanns var anpassade för specifika
användningsområden och kunde inte användas av flera olika program. I slutet av 70- talet
hade det gjorts flera försök till att skapa något som skulle användas som en standard, men
inget av dessa försök hade lyckats. (Sperberg-McQueen & Ide, 1995, s 5).

Det första möte som skulle leda fram till skapandet av TEI hölls på Vassar College i
Poughkeepsie, New York, i november 1987. Under mötet diskuterades framställningen av det
som tänktes fungera som riktlinjer vid utformandet och utbytet av elektroniska texter i
samband med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det betonades att TEI ska
betraktas som en samling riktlinjer och inte en standard. I maj 1994 låg den nuvarande
versionen, Guidelines för Electronic Text and Interchange, även kallade TEI P3, färdig. (Ibid,
s 5f).

3.3.2 Struktur

En text uppmärkt enligt TEIs riktlinjer består av en Header, som befinner sig allra först i
dokumentet, samt efter denna den uppmärkta texten. Det existerar för själva texten ett antal
olika grupper av märken. De är först och främst kärnmärkena (core tag sets), sedan följer
basmärkena (base tag sets) och slutligen tilläggsmärkena (additional tag sets). Nedan följer en
mer ingående beskrivning av de här olika delarna.

Manualen som beskriver TEIs alla märkord kan verka ganska svåröverskådlig och antalet
märkord kan tyckas vara lite väl många. Få av de 400 olika märkorden är dock obligatoriska



(Hockey, 1994). TEIs schema erbjuder stor valfrihet, det är upp till var och en att avgöra hur
pass stor utsträckning en text ska märkas upp.

3.3.2.1 Bibliografisk information och annan metadata

Precis som när det gäller att finna en särskild bok i ett bibliotek är beskrivningen av det
elektroniska dokumentet av stort värde för dess återvinning. Ingen elektronisk text kan enligt
Giordano (1995, s 75) identifieras eller användas såvida den inte innehåller någon form av
dokumentation. TEI Header kan sägas motsvara det som utgör den bibliografiska
informationen om en text. Den bidrar med metadata som kan vara till användning för forskare
eller bibliotekarier, och infogas före den TEI-märkta texten. (Giordano, 1995, s 75).

Headern består av fyra delar som ska hjälpa till att identifiera en uppmärkt text och ge en
bibliografisk beskrivning av texten i fråga, både av den elektroniska varianten och dess källa,
samt förklara hur texten har märkts upp och visa på uppdateringar och ändringar som har
gjorts i den elektroniska varianten av texten. De här fyra delarna kallas descriptions, det vill
säga beskrivningar. Dessa kallas filbeskrivning (file description), kodbeskrivning (encoding
description), profilbeskrivning (profile description) och revisionsbeskrivningen (revision
description). (Ibid, s 76).

TEI Headern är konstruerad så att den som använder sig av den vid uppmärkning i stor
utsträckning själv kan bestämma hur pass komplex och innehållsrik den ska vara.  Det enda
egentliga kravet är att en filbeskrivning finns tillgänglig. Sedan är den upp till den som skapar
Headern att själv välja vad mer som ska ingå. För att ett dokument ska kunna sägas vara
uppmärkt enligt TEIs riktlinjer måste det dock innehålla en Header, om än en minimal sådan.
(Ibid, s 76).

Nedan följer mer ingående beskrivningar av de olika delarna. För ytterligare information om
TEI Header är TEI P3s manual att rekommendera.

Filbeskrivningen

Filbeskrivningen kan sägas utgöra en elektronisk motsvarighet till titelsidan i en tryckt bok,
och den arbetades fram med utgångspunkt i bibliotekskatalogisering. Den innehåller
bibliografisk beskrivning om den uppmärkta texten samt dess källa och den ska kunna
användas som ett hjälpmedel vid skapandet av en katalogpost. Det är den enda delen i TEI
Headern vars närvaro är obligatorisk. Tre element bör samtliga inkluderas i den minimal
filbeskrivningen som fyller obligatoriet, nämligen <titleStmt>, <publicationStmt> och
<sourceDesc>. (Ibid, s 76).

Filbeskrivningen befinner sig först i Headern efter märkordet som meddelar att vi befinner oss
i just själva Headern. Efter märkordet för att Headern börjar kommer alltså märket som talar
om att filbeskrivningen inleds. Några exempel på vad som kan rymmas inom filbeskrivningen
är titel samt ansvariga för textens intellektuella innehåll. (Ibid, 76).

Kodbeskrivningen

Kodbeskrivningen redogör för förhållandet mellan den elektroniska texten och dess källa. Den
beskriver beslut angående uppmärkningen som gjorts både innan och under tillfället för
digitaliseringen av texten. Med hjälp av kodbeskrivningen är det möjligt att redovisa vilken



grad av uppmärkning som har genomförts. Den här delen av Headern är helt och hållet valfri.
(Ibid, s 77).

Profilbeskrivningen

Profilbeskrivningen är en valfri del i Headern och den erbjuder möjligheten till att ge en
detaljerad beskrivning av icke-bibliografiska aspekter av en text. Med icke-bibliografiska
karaktäristiska avses här bland annat aspekter såsom språkanvändning, ramen inom vilken
texten har skapats samt deltagarna inom projektet. Syftet är att ge information som inte
nödvändigtvis på samma sätt som en bibliografisk beskrivning identifierar den uppmärkta
texten. (Ibid, s 78).

Inom profilbeskrivningen är elementet <textClass> placerat, vilket innehåller en beskrivning
av texten utifrån ett klassifikationsschema. Vilket schema som använts samt vilka nyckelord
eller klassifikationskoder som tilldelats specificeras med hjälp av <keywords> och
<classCode>. (TEI P3 manualen, 1994, s 111).

Revisionsbeskrivningen

Revisionsbeskrivningen finns tillgänglig för att kunna beskriva ändringar som görs i den
uppmärkta texten. Dess betydelse är stor för exempelvis ändringar som har genomförts i en fil
då den har lagts in i ett nytt system eller då olika forskare använt sig av den, så de ska kunna
förstå vilka ändringar som har gjorts av en annan människa. (Giordano, 1995, s 80).

 3.3.2.2 TEIs schema och märkord

TEI betraktas som en DTD av SGML, men erbjuder inte en enda fastställd DTD utan en
möjlighet för användaren att själv kombinera ihop en DTD anpassad till de dokument som ska
märkas upp. För att förklara TEIs struktur refereras det ofta skämtsamt till den så kallade
Chicago Pizza Model. Bakom det uttrycket ligger tillvägagångssättet vid bakandet av en
pizza. Alla pizzor har några gemensamma ingredienser som till exempel tomat och ost.
Pizzorna i Chicago är kända för att tillagas på ett extra flexibelt sätt. Ofta finns det flera olika
sorters bottnar kunden får välja mellan. Dessutom får kunden även möjligheten att välja
fyllnad: korv, svamp, skinka eller kanske skaldjur? TEIs schema är uppbyggd på ett liknande
sätt. ” In the same way, the user constructs a view of the TEI DTD by combining the core tag
sets (which are always present), exactly one ’base’ tag set and his or her own selection of
’additional’ tag sets or toppings ”.  (Burnard15, 1995b, sektion 3).

Det finns tre olika märkordsgrupper, som utgör de grundläggande principerna bakom TEIs
schema: kärnmärken, basmärken, tilläggsmärken. TEIs riktlinjer erbjuder även möjligheter för
användarna att modifiera märkorden för ett efter egna behov anpassat bruk. Nya element kan
läggas till och de fast definierade märkorden samt deras attribut kan adapteras så att de
stämmer överens med användarens syften. (TEI P3 manualen, 1994, s 35ff).

Kärnmärken (Core tag sets)

Kärnmärkena består av element som är gemensamma för nästan alla olika typer av texter. De
delas in i två mindre grupper varav den ena utgörs av TEI Header. Den andra gruppen består
av element som definierar exempelvis citerade fraser, utländska ord, tekniska termer, namn
                                                          
15 Lou Burnard figurerar som utgivare av Text Encoding Initiatives riktlinjer i Europa.



och länkar. Tanken är att kärnmärkena ska kunna tillämpas på alla texter oavsett genre eller
form. (Burnard, 1995b, sektion 4).

Basmärken (Base tag sets)

Kärnmärkena har en bred och allmän användning medan basmärkena appliceras utifrån vilken
genre eller typ av text som ska märkas upp. Det finns åtta stycken olika alternativ, varav sex
som är definierade enligt genre. En grupp av basmärkena måste alltid väljas. De av
basmärkena definierade genrerna är prosa, vers, drama, transskriberade tal, ordböcker och
terminologiska databaser. De övriga två basmärkesgrupperna används för att kombinera de
ovan sex definierade genrerna. Basmärkena avgör dokumentets grundläggande struktur, och
de olika varianterna beror helt enkelt på att strukturen i en prosatext skiljer sig från strukturen
i en ordbok. Element typiska för en prosatext är inte lika relevanta för en text i en ordbok.
(Ibid, sektion 5).

Tilläggsmärken (Additional tag sets)

TEIs riktlinjer innehåller tio olika grupper av tilläggsmärken. Några av de här
märkordsgrupperna är avsedda för särskilda applikationer, såsom en ortografisk transkription
av ett tal16, eller en ingående fysisk beskrivning av ett manuskript eller ett tryckt material.
Tilläggsmärkena definierar element som kan återfinnas inom alla genrer, men som förknippas
med en specialiserad användning eller ämne. Utöver märkena för specifika applikationer finns
några mer allmänna tilläggsmärken, för exempelvis länkning, analys och tolkning. Dessa
märken innehåller ingen begränsning till antalet, det är tillåtet att kombinera så många av dem
som behoven kräver. (Ibid, sektion 6).

3.4  Sammanfattning

Kapitlet beskriver först inledningsvis och kortfattat den ursprungliga standarden som både
HTML och TEI härstammar ifrån: SGML, Standard Generalized Markup Language. SGML
utgör ett exempel på så kallad beskrivande märkning och har status som en internationell
standard, utarbetad av ISO. SGMLs fördelar består bland annat i att det är
plattformsoberoende och kan användas på flera olika sätt i skiftande miljöer.

HTML, Hypertext Markup Language, är ursprungligen ett beskrivande språk, även fast dess
användning i nuläget i stort anpassas till önskningar om att skapa utseendemässigt tilltalande
layout över webben. HTMLs födsel dateras till början av 1990-talet, då ett system baserat på
hypertextlänkning togs fram vid CERN. I takt med webbens explosionsartade utveckling har
tekniker för att strukturera och kunna återvinna den elektroniska informationen diskuteras. Ett
centralt begrepp är metadata, data om data. Dublin Core utgör ett försök till att tilldela
webbdokument metadata på ett så konsekvent sätt som möjligt.

Det tredje och sista märkspråket som tas upp är TEI, Text Encoding Initiative, som består av
riktlinjer som syftar till att på ett enhetligt sätt märka upp humanistiska och
samhällsvetenskapligt material. Inom TEI har ett eget system för att tilldela metadata, den så
kallade TEI Header, arbetats fram. TEIs struktur är i stor utsträckning konstruerad så att
användarna själva kan kombinera ihop dess olika märkord allt efter sina egna önskemål,
beroende på exempelvis vilken typ av material som ska märkas upp.
                                                          
16 Ortografi betyder rättstavning. Transkription, transkribering görs vid konvertering från tal till skrift, eller från
ett alfabet till ett annat, eller i kontexten digitalisering vid konvertering från tryckt till elektroniskt material.



4. Projektbeskrivning

Det här kapitlet innehåller beskrivningar av båda valda projekten. Inledningen ger en kort
genomgång av utbudet av digitaliserade skönlitterära verk.

Enligt Svedjedal17 (1997, s 64f) fanns det då arbetet med den digitala utgåvan av Almqvist
Samlade Verk påbörjades inga andra webbaserade svenska textkritiska motsvarigheter.
Fortfarande 1997 var de ensamma om denna bedrift. Svedjedal nämner Strindbergs Samlade
Verk, men påpekar att dess tillgänglighet över webben vid skrivandet av hans artikel
fortfarande var begränsad. Vid samma tidpunkt fanns det ett antal svenska klassiker
publicerade på webben, men de flesta hade en begränsad vetenskaplig och textkritisk prägel.
Exempel på dessa är Karin Boye-sällskapets webbplats, som innehåller delar av
författarinnans verk18.

I Sverige har Projekt Runeberg19 sedan 1992 med hjälp av HTML publicerat nordisk
skönlitteratur över webben. Utgivningen är enbart elektronisk och vänder sig främst till de
som är intresserade av att läsa klassiska verk rakt upp och ned över Internet, men som inte vill
ta del av textkritik och vetenskapliga kommentarer. Svedjedal (ibid, s 65) skriver att Projekt
Runberg erbjuder ”…ett brett urval författare och verk (för närvarande ett nittiotal) av svenska
författare, ofta i datormässigt eleganta och fiffiga uppställningar – men inte textuellt pålitliga
på det sätt som man kan kräva för forskning och undervisning.”

Utanför Sveriges gränser finns ett hav av digitaliserade skönlitterära texter. Under de senaste
åren och i synnerhet sedan Svedjedal skrev sin artikel har utbudet ökat i snabbt takt både vad
gäller svenska projekt och internationellt20. Verk uppmärkta i TEI lyser i Sverige med sin
frånvaro och får därför främst sökas till andra språkområden21.

4.1 Digitalisering av Carl Jonas Love Almqvist Samlade Verk

Svedjedal (1997, s 61f) berättar att det trots intresse aldrig sammanställts en komplett utgåva
av Carl Jonas Love Almqvists Samlade Verk. Under 1920- och 30-talen arbetade Bonniers
Förlag på att ge ut en komplett edition, men endast 21 av 32 planerade volymer färdigställdes.
Att ge ut Almqvist Samtliga Verk i en och samma serie har varit en dröm för många forskare
och det var det även för Almqvist själv. Ändå är det inte förrän idag som ambitionen håller på
att bli verklighet. Vitterhetssamfundet och Almqvistssällskapet står som de ansvariga bakom
den idag aktuella utgåvan.

Vid skrivandets stund är utgivningen ännu inte slutförd. Almqvist Samlade Verk kommer att
ges ut i både tryckt och elektronisk form. Den tryckta upplagan av utgåvan planeras bestå av

                                                          
17 Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och biträdande huvudredaktör för
utgivningen av Almqvist Samlade verk.
18 URL: http://www.ivo.se/kboye/home.htmlhttp://www.ivo.se/kboye/dikter.html
19 URL: http://www.lysator.liu.se/runeberg/http://www.lysator.liu.se/runeberg/
20 Att här sammanfatta omfånget är inte rimligt, men Patrick Sahle ger en introducerande, internationell
överblick som är värd en studie, URL: http://www.uni-koeln.de/~ahz26/vl/editech.htmhttp://www.uni-
koeln.de/~ahz26/vl/editech.htm
21 Text Encoding Initiatives webbplats har sammanställt en förteckning på de projekt som de känner till använder
sig av TEIs riktlinjer, URL: http://www.uic.edu/orgs/tei/app/http://www.uic.edu/orgs/tei/app/



totalt 51 volymer, varav den första volymen kom ut 1993. Målet är att det ska ges ut två till tre
volymer per år. Parallellt med bokutgivningen läggs de elektroniska motsvarigheterna av
verken ut på Internet. (Ibid, s 61ff).

Den ursprungliga idén med Almqvistutgivningen var att den språkligt sett skulle bli en
moderniserad version, som skulle nå läsarna på ett annat sätt än om den vore originalstavad.
Det visade sig emellertid vara ett svalt intresse för utgivningen, ända tills Svenska
Vitterhetssamfundet beslutade att ta sig an den. Då blev det även klart att utgåvan tvärtemot
ursprungsidén skulle vara originalstavad. De ursprungliga editionerna av Almqvists texter tas
alltså som utgångspunkt. (Ibid, s 62).

Utgivningen sker utifrån datafiler som framställs i olika versioner och genom olika medier.
Från denna edition kommer alltså bokversionen, den tryckta bokutgåvan, och
Internetversionen. I framtiden kommer eventuellt andra versioner att kunna skapas,
exempelvis på CD-ROM. (Ibid, s 65f).

4.1.1 Val av märkspråk

När den digitala utgåvan av Almqvist Samlade Verk skulle ges ut diskuterades det huruvida
den skulle publiceras via CD-ROM eller på Internet. Många anledningar ledde till att
publicering över Internet sågs som det mest fördelaktiga. Ett av skälen bakom valet var att
utgivarna inte behövde låsa sig till ett enda tekniskt format. De valde att arbeta med
”det mest använda och mest flexibla formatet, HTML, vilket gör att ’Samlade verk’ enkelt
blir tillgängliga i World Wide Webs hypertextmiljö – och därmed kan länkas till andra
hemsidor och hypertexter”. (Ibid, s 63).

Att texterna är uppmärkta i HTML, medför att de i framtiden på ett enkelt sätt kan göras om
till TEI, som nämns som ett alternativ till nulägets använda märkspråk (Ibid, s 64).  Vid en
förfrågning efter förtydligande av synen på TEI som ett eventuellt alternativ till HTML, säger
Svedjedal (991021): ”De främsta skälen till att vi valde HTML var dels att TEI inte var
särskilt utvecklat eller spritt när digitalisering satte igång i början av nittiotalet, dels att HTML
är enklare att arbeta med, dels att projektet har så begränsade ekonomiska resurser att vi inte
har råd att märka upp texterna med TEI”.

4.2 Digitalisering av Henrik Ibsens Skrifter

Projektet Henrik Ibsens Skrifter startades 1998 med syftet att ge ut en tryckt pappersutgåva
samt en elektronisk utgåva av Ibsens samlade verk. Avsikten är att papperseditionen ska
fungera som en slutprodukt, medan den elektroniska editionen ska kunna underhållas och
utvecklas på sikt. Själva projektet är kortsiktigt och planeras vara avslutad efter ett visst antal
år. Det producerade materialet ska då lämnas över till en institution som kommer att stå som
ansvarig för materialet framöver. (Ore, 1999b). Henrik Ibsens Skrifter grundar sin utgåva på
de första publicerade versionerna av ett verk (Ore, 1999a, s 139).

Projektets mål är att framställa en textkritisk edition av samtliga av Ibsens bevarade verk. Det
inkluderar allt från drama och poesi till tal och brev. Mellan tolv och tretton volymer beräknas
ge ut i tryckt form, medan det i elektronisk form kommer att publiceras betydligt mycket mer
än så. Både den tryckta och den elektroniska utgåvan kommer att innehålla bifogade
kommentarer. (Jørgensen, 1999).



Som nämnts ovan består utgåvan av Ibsens skrifter både i pappersbaserad och i elektronisk
form. De ansvariga för projektet har tänkt sig använda båda medierna så att deras olika
egenskaper och fördelar utnyttjas maximalt. Syftet med pappersutgåvan är att den ska
användas för läsning och studie av själva texterna medan den elektroniska utgåvan tänks
fungera som ett slags textarkiv. (Ibid). Projektets basstation ligger i Oslo och Oslos
Universitet har en betydelsefull roll i projektet, men en hel del andra universitet och
institutioner är också inblandade (Ore, 1999c).

4.2.1 Val av märkspråk

Texterna märks upp med hjälp av TEI, och görs sökbara på komponenter såsom genre, namn,
och rim (Jørgensen, 1999). Valet av märkspråk motiveras med att materialet görs användbart
och stabilt över en längre tid. En annan fördel med TEI är att det tillåter kopplingar till andra
system och delar av system, som till exempel Ibsenbibliografin. (Ore, 1999c). Tillämpningen
av TEI beskrivs som ”…med enkelte modifikasjoner. Endringene er gjort i henhold till TEI
P3s standard for endringer, slik at dokumentene fortsatt er TEI-konformante.” (Ore, 991029).

4.3 Sammanfattning

Utbudet av digitaliseringsprojekt har under de senaste åren blivit omfattande. Enligt Svedjedal
utgjorde digitaliseringen av Almqvists Samlade Verk dock för några år sedan det enda svenska
vetenskapliga projektet. Exempel på några svenska projekt är bland andra Projekt Runeberg
och  Strindbergs Samlade Verk. Inom Sveriges gränser är användningen av TEI vid
uppmärkning av skönlitterära texter begränsad, varför det är lämpligt att blicka ut mot resten
av världen.

Almqvist Samlade Verk ges ut parallellt i tryckt och elektronisk form. Den första tryckta
volymen kom 1993. Utgivningen följer originaltexterna i så stor utsträckning som möjligt,
ingen moderniserad version görs. En diskussion om hur den digitala utgåvan skulle utformas
ledde till beslutet om att publicera verken på Internet och uppmärkt i HTML.

Projektet bakom Henrik Ibsens Skrifter arbetar sedan 1998 efter att ge ut en tryckt och en
elektronisk utgåva av författarens verk. Den tryckta editionen ses som en slutprodukt, medan
den elektroniska ses som mer långsiktig. Den elektroniska versionen kommer att innehålla
mycket mer material än den tryckta. Det valda märkspråket är TEI.

5.  Studie av de uppmärkta texterna

De studerade objekten utgörs av de skönlitterära texterna i uppmärkt form och information om
projekten som lämnas nedan är i de fall då inte annat nämns de båda projektens webbplatser. I
Ibsenprojektets fall innebär detta att projektets webbplats lämnar information om själva
projektet i fråga, medan de uppmärkta texterna studerats med hjälp av Panorama och
Notepad/Anteckningar. Projektets webbplats innehåller i sig inte de uppmärkta texterna men
det är via webbplatsen som tillgången till dem ges. Samtliga uppmärkta och publicerade verk
har studerats.



Kapitlets disposition strävar efter att följa uppsatsens frågeställningar och tillämpade
delfrågor. Det är emellanåt varit vanskligt att disponera styckena om Ibsen- respektive
Almqvistprojektens uppmärkning på ett enhetligt sätt, vilket beror på skillnader i strukturen
hos de båda märkspråken. Det här har bland annat lett till att TEI Headers fastställda ordning
inte följts. De olika delarna har plockats ur sitt sammanhang, för att få en helhetsbild av hur
en Header kan se ut rekommenderas en studie av bilaga 3. I styckena 5.1.2 samt 5.2.2 finns
det en rubrik kallad uppmärkning av olika ord och fraser. Skälet till den benämningen beror
främst på tillämpningen av HTMLs struktur hos Almqvistprojektet. För att en jämförelse ska
kunna genomföras har stycket om Ibsens texter delats in på liknande sätt. Vad gäller
Almqvists texter och HTML har ett antal uppmärkta ord och fraser förts ihop eftersom de
märkts upp på ett identiskt sätt och ingen tydlig åtskillnad kan därför göras dem emellan.

I det här kapitlet besvaras de två första frågeställningarna. Frågeställning 3 som har en mer
analyserande karaktär besvaras i kapitel 6 i samband med analysen.

5.1 Carl Jonas Love Almqvist Samlade verk

Projektet Almqvist Samlade Verk strävar efter att göra en så komplett utgivning av författarens
verk som möjligt, även om några få undantag, såsom Almqvists läroböcker, har gjorts. Till
texterna hör bland annat några otryckta verk skrivna i Almqvists ungdom, akademiska
avhandlingar, journalistisk, brev och en hel del otryckta dokument och anteckningar. Vintern
2000 fanns åtta verk uppmärkta i HTML, i version 3.2, och tillgängliga på webben. De är
följande:

8. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI
9. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV
21. Det går an. – Hvarför reser du? (1838 års versioner).
23. Amalia Hillner
25. Tre Fruar i Småland
26. C.J.L. Almqvist. Monografi
30. Herrane på Ekolsund. Del 1 och 2.
31. Herrane på Ekolsund. Del 3.

Ovanstående verk kan placeras in i den genre som kallas roman, med några undantag . Ett
delverk i volym 8, Törnrosens bok, vid namn Godolphin, samt i volym 9, Törnrosens bok,
Den sansade kritiken, är båda två skådespel. Volym 26 däremot, innehåller C.J.L Almqvists
monografi. Många verk är ännu inte uppmärkta och tillgängliggjorda över webben. Siffrorna
innan titlarna visar numreringen av respektive verks volym. Texterna existerar i fyra olika
versioner: en bestående av ren text, en andra av text med länkar till accidentalier (icke
betydelsebärande varianter i stavning och skiljetecken), en tredje med länkar till substantieller
(betydelsebärande varianter såsom ordval) och en fjärde med länkar till ordförklaringar.
Innebörden och betydelsen av de här fyra olika versionerna har inte studerats närmare, men de
tas ändå i beaktande vid undersökningen.

Den uppmärkning som har gjorts har omväxlande skrivits med versaler och gemener, nedan
skrivs de genomgående med gemener. På en del ställen förekommer omskrivningar för
bokstäverna å, ä, ö. I de citat där de förekommer har dessa koder skrivits om, så att de svenska
bokstäverna ges sitt språkligt korrekta utseende. Samma modifiering har gjorts vid



omskrivning av tecknet för bindestreck22. Dessa ändringar har gjorts för att underlätta
läsbarheten i nedanstående stycken.

Det bör påpekas att det i projektets texter samt på webbplatsen i helhet återkommande nämns
att en slutgiltig korrekturläsning inte har gjorts av verkens digitala version.

5.1.1 Bibliografisk information och annan metadata

Som nämnts i metodkapitlet har bibliografisk information och metadata om verken inom
Almqvistprojektet studerats utifrån själva startsidan för verken. De övriga sidorna, där
verkens texter förekommer, har även studerats, men koncentrationen ligger på startsidorna
eftersom den mest täckande informationen om ett verk ges då det presenteras.

Almqvistprojektets uppmärkning vad avser metadata följer inte Dublin Core. Uppmärkningen
är ej heller konsekvent, dess nivå av detaljering och delgivning av information varierar mellan
de olika texterna. Samtliga volymers startsidor har tilldelats metadata och bibliografisk
information men i mycket varierande utsträckning, från ett minimalt innehåll i <head>
bestående av enbart titel och författarens namn, till delgivande av nyckelord och
beskrivningar av den tryckta utgåvan.

5.1.1.1 Nyckelord

Nyckelord, keywords, finns tilldelade som metadata om en del texter, men inte för alla. De
texter som är anvisade nyckelord utgörs av volym 9; Törnrosens bok, volym 25; Tre fruar i
Småland, volym 30; Herrane på Ekolsund del 1 och 2, samt volym 31; Herrane på Ekolsund,
del 3. Nedanstående stycke visar hur tilldelandet genomförts i volym 9. Författarens samtliga
förnamn, initialer, efternamn samt utgivare och titel är de komponenter som getts möjlighet
till att bli sökbara.

<meta http-equiv=”keywords" content ="Carl, Jonas, Love, C.J.L., Almqvist,
      Vitterhetssamfundet, Törnrosens bok, Duodesupplaga">

(Volym 9. Törnrosens bok).

Samma princip har brukats för de övriga ovanstående tre volymerna, det enda som bytts ut i
förhållande till ovanstående exempel är själva titeln23.

Som angetts i stycke 3.2.2.1 om bibliografisk information och metadata i anslutning till
HTML, så finns det enligt Musciano och Kennedy (1998, s 246) inga på förhand definierade
förslag på värden till <meta>s attribut name. Keywords, som används för att bestämma
dokumentets innehåll, utgör emellertid ett frekvent namn. Om attributet name inte finns
tillgängligt följs attributet http-equiv, som har en bredare betydelse än name i den
bemärkelsen att det har som uppgift att från en server skicka med informationen som delgetts

                                                          
22 Omskrivningen av å, ä, ö kan härledas till stycke 2.3.3, där bland annat entiteter beskrivs. För att skriva
gement å i HTML används tecknen &aring; och för ä &auml; samt ö &ouml; . För att skriva ut ett bindestreck
har tecknen &shy; begagnats.
23 Volym 30 samt 31 uppvisar dock ett fel, då titeln Tre fruar i Småland uppgetts i stället för Herrane på
Ekolsund.



i attributet till en webbläsare innan själva dokumentet skickas24. Det är sedan attributet
content inom vilket exempelvis nyckelorden anges. Content  bör alltid finnas med i
kombination med name eller http-equiv.  

5.1.1.2 Information om källmaterial

Inget för syftet specifikt märkord används, men att några få kopplingar till den tryckta
motsvarigheten av den elektroniska versionen ges blir uppenbart då en överblickande studie
av uppmärkningen görs. Det tydligaste och mest innehållsrika exemplet utgörs av volym 25,
Tre fruar i Småland.

<meta http-equiv="description" content="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 25.
   Tre fruar i Småland. Texterna redigerade och kommenterade av Lars Burman.
   I bokform har verket utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet. ISBN 91 7230
   075 2. Hypertextversionen utarbetad på Språkdata, Göteborgs universitet.">

Här delges utgivaren, Svenska Vitterhetssamfundet, och ISBN, medan volym 9, 30, 31 enbart
nämner utgivaren. Information om den tryckta utgåvan har beskrivits med hjälp av värdet
description. Volym 25 rymmer även information om redigering och kommentering, utfört av
Lars Burman. Ingen specifik förklaring huruvida det gäller den tryckta eller den elektroniska
utgåvan eller båda två ges. Inom description ryms som kan skådas ovan vidare titel, men inget
förtydligande har gjorts om vilken titel det gäller, den tryckta eller den elektroniska. Namnet
description nämns inte specifikt av Musciano och Kennedy. För kommentarer, se föregående
stycke.

5.1.1.3 Information om den elektroniska utgåvan

Titel

Märkordet för att ange titel har använts på varje volyms startsida, även fast märkordet <head>
som avses omsluta metadata på en del ställen uteblivit. Användningen av <title> innefattar här
både upphovsmannen till det ursprungliga verket, samt titel.

<title>C.J.L. Almqvist. Samlade verk 8</title>

(Volym 8. Törnrosens bok).

Volym 8 innehåller i avseendet metadata enbart elementet <title>. Så gör även volym 21 Det
går an, Hvarför reser du?, volym 23 Amalia Hillner och volym 26 Monografi. I samtliga fall,
även i de fyra ovan inte nämnda volymerna, så inkluderar elementet <title> både information
om titeln och författaren25. Liksom en del av de iakttagelser som redovisats i stycke 5.1.1.2, så
är ingen åtskillnad mellan tryckt eller elektronisk versions titel dokumenterad. Den titel som

                                                          
24 Det vill säga, om någon klickar på en länk på en webbplats eller skriver in en URL i adressfönstret, så skickas
en begäran iväg till den mottagande servern om att webbläsaren vill ha dokumentet i fråga. Servern svarar med
att skicka tillbaka ett meddelande om att dokumentet kommer. I detta meddelande finns information som till
exempel vilken typ av dokument det handlar om (html). Då attributet http-equiv används, kommer den
information attributet innehåller även att skickas med.  (Musciano & Kennedy, 1998, s 246f).
25 Enligt Musciano och Kennedy är märkordet för titel är det enda obligatoriska inom <head>. De berättar vidare
att båda märkorden <html> och <head> kan uteslutas, vilket leder till att <title> ibland är det första
förekommande märkordet i ett html-dokument. (Musciano & Kennedy, 1998, s 50f). Ovanstående påstående kan
tolkas som att Musciano och Kennedy talar om vad som tillåts och inte tillåts av en webbläsare. Deras åsikter
kan vara av mindre vikt för en annan målgrupp och ett annat syfte.



angetts består av beteckningen och numreringen av volymen och inte titeln på det litterära
verket.

Upphovsmän och övriga ansvariga för det intellektuella innehållet

Inget specifikt element för att delge information om upphov används. Vid några tillfällen
såsom volym 9, 25, 30 och 31, inom ramen för <head>, åskådliggörs dock namnet på en av
upphovsmännen till den elektroniska utgåvan på följande sätt:

<!--Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata--> 26

Kommentaren syftar på personen som gjort webbsidan. Mickel Grönroos står med andra ord
här för uppmärkningen av texten. I stycke 5.1.1.2, Information om källmaterial, påpekas att
den ansvarige för redigering och kommentering namngivits inom description, men att ingen
distinktion huruvida vilken utgåva, den tryckta eller den elektroniska, den informationen
angår gjorts. Författaren till den skönlitterära texten, C.J.L. Almqvist, nämns som redovisats
tidigare inom <title>.

Datum och plats för skapandet av den elektroniska utgåvan

Inom description har som visats ovan flera olika aspekter dokumenterats. Information om
plats för skapandet av den elektroniska utgåvan, hypertextversionen, ges i volym 25, 30, 31
samt exemplet nedan, volym 9. Inget för ändamålet avsett märkord har tagits i bruk.

<meta http-equiv="description" content ="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 9.
   Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV. I bokform har verket
   utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet. Hypertextversionen utarbetad på

      Språkdata, Göteborgs universitet.">

Se bilaga 1 för en komplett förteckning över den bibliografiska information och metadata som
finns tillgänglig på respektive volyms startsida.

5.1.2 Uppmärkning av textuella segment

De exempel som nedan återges är tagna från de uppmärkta texterna, och den i frågeställning 1
för bibliografisk information och övrig metadata uppmärksammade startsidan är ej relevant.
De olika versionerna med accidentalier, substantieller och ordförklaringar har studerats. Dessa
varianters uppmärkning avviker från den okommenterade texten i och med att de innehåller
länkar. Inom texterna förekommande utländska ord eller fraser, som i volym 23 Amalia
Hillner, Första boken, första brevet: Je suis la gouvernante d’une jeune et charmante
demoiselle ges i versionen för ordförklaringar en länk som pekar på en översättning av frasen
till svenska: jag är en ung och charmerande frökens guvernant. Bortsett från märkorden för
länkning 27 är den okommenterade texten identisk med versionerna för accidentalier,
substantieller och ordförklaringar. Texterna inom Almqvistprojektet är samtliga uppdelade i

                                                          
26 <!---> är inte ett märkord utan används till att infoga kommentarer, främst avsedda för den som gör
uppmärkningen av en text. Kommentaren åskådliggörs inte på skärmen av en webbläsare, men alla som studerar
textens uppmärkning kan ändå se den.
27 I det nämnda fallet ser länkningen ut på följande sätt: <a href="ord.html#je suis la gouvernante">…</a>



numrerade sidor. Projektet tillämpar en näst intill genomgående konsekvent uppmärkning,
med några få undantag har samma märkord använts i texterna.

5.1.2.1 Styckeindelning

För att märka upp ett stycke används <p> </p>. Märkordet <p> används för att ge tecken om
att ett nytt stycke börjar. Det rekommenderas att använda sig av det motsvarande slutmärket
</p>  (Musciano & Kennedy, 1998, s 63). Nedanstående utdrag är från Volym 9, Törnrosens
bok, Herr Hugos Akademi.

<p>Stiftad år 1838.</p>

5.1.2.2 Titlar och rubriker

Rubriker inom Almqvistprojektets texter är uppmärkta som <h1> </h1> till och med <h5>
<h/5>. Det finns totalt sex varianter. De flesta webbläsare återger märkorden i olika storlekar,
då <h1> är den största. (Ibid, s 68ff). Med undantag av inom ramen för <head> används inget
specifikt märkord för att markera titlar, <h1> gör här ingen åtskillnad utan bidrar med en
vidare tillämpning och specificerar ibland även titlar.

<h2>Hvad är Penningen?</h2>

(Volym 9, Törnrosens bok)

5.1.2.3 Uppmärkning av olika ord och fraser: emfas och kursivering

Märkordet <i> </i> används återkommande i texterna inom ramen för Törnrosens bok,
Amalia Hillner, Tre fruar i Småland och Herrane på Ekolsund. Det presenterar åtskilliga
kategorier ord eller fraser i kursiv stil på skärmen28. En del utländska ord, framför allt franska
sådana, märks upp med hjälp av <i> så de att de typografiskt ges en kursiv stil. Dessa ord
kommenteras sedan i versionen för ordförklaringar med hjälp av länkning. I volym 9 av
Törnrosens bok, Band XII, Poesi och politik, åskådliggörs detta då ordet patois i den
okommenterade texten har märkts upp med <i>, och sedan i versionen som benämns
ordförklaringar tilldelats en länk som pekar på följande förtydligande: (fra.) dialekt, landsmål.

Även citat märks ibland upp med <i>.  Dessutom avsändare i brev, namn på mer eller mindre
kända personer, titlar på andra skönlitterära verk, personer som för en dialog, och en hel del
andra ord eller fraser som på det här sättet betonas. Långt ifrån alla ord och fraser som märks
upp med <i> kommenteras med hjälp av länkning.

Uppmärkningen i volym 21; Det går an, Hvarför reser du ? och större delen av volym 26
C.J.L Almqvist Monografi skiljer sig utifrån en specifik aspekt från den som gjorts i de övriga
volymerna. För att på skärmen presentera ett eller flera ord i kursiv stil används ej längre <i>
</i> utan <em> </em>. Märkordet <em> står för emphasis, på svenska emfas, och det nyttjas
för att understryka en kraftig betoning. Musciano och Kennedy (ibid, s 78) säger om <em>
och <i> att den senare bör användas då ett ord eller en fras önskas återges kursiverat, medan
användningen av <em> inte alltid, beroende på webbläsare, behöver leda till att ett ord

                                                          
28 <i> står för italic, som på svenska betyder kursiv.



presenteras kursivt. Märkordet för emfas har en bredare innebörd och den grundläggande
betydelsen ligger i att betona ett ord.

Märkordet <strong> </strong> påträffas i volym 26, C.J.L Almqvist Monografi.

Domkapitlets Bref år <strong>1840.</strong>

Elementet <strong> kan liksom <em> användas för att tilldela ett ord eller en fras stark
betoning. Det vanliga är att webbläsare återger segment markerade med <strong> i fetstil.
(Ibid, s 79).

5.1.2.4 Presentation av huvudpersoners namn och roller i skådespel

Inget specifikt tillvägagångssätt för att märka upp huvudpersoners namn har använts. I en del
texter återfinns huvudpersoners namn kursiverade och uppmärkta med <i>. I dramat Den
sansade kritiken, från volym 9, har <i> använts till att presentera skådespelets roller, vilket
lett till att de uppmärkta orden presenterats kursivt. Gorgibus utgör nedan en av rollerna, och
beskrivningen av rollen, inom <i> </i> och visas kursiverat, en generalbibliothekarie.

<br>Gorgibus, <i>en generalbibliothekarie</i>.
<br>Lysidas, <i>en poet</i>.

<br>Dorante, <i>en ung herre</i>. 29

5.1.2.5 Talares namn samt repliker inom skådespel

Ett exempel av repliker i ett skådespel visar hur <i> </i> ytterligare har begagnats. Taget från Den sansade
kritiken, Scen 1. Uranie och Elise utgör talarna i nedanstående dialog.

 <p><i>Uranie.</i> Hvad, min cousine, ingen har påhelsat dig?
 <p> <i>Elise.</i> Ingen alls.

Replikerna som de olika rollerna yttrar ges, som exemplet ovan visar, ingen specifik
uppmärkning. <i> har använts i en del fall, men då i syftet att markera en del ord,  inte för att
märka upp en komplett replik.

Se bilaga 2 för ett längre och sammanhängande beskrivning på uppmärkning av texter inom
Almqvistprojektet.

5.2 Henrik Ibsens Skrifter

Projektet Ibsens Skrifter planerar ge ut samtliga av Ibsens verk. Det involverar skådespel,
dikter, artiklar, föredrag, brev, utkast, och anteckningar. Vintern 2000 fanns fem verk
uppmärkta med hjälp av TEI, varav fyra var skådespel och en bestod av ett antal dikter. De är
följande:

                                                          
29 Märket <br> används till radbrytning.



Catilina, 1850
Norma, 1851
Catilina, 1875
Vildanden, 1886
Dikt

Under tiden för studien fanns ännu inte brev, föredrag, anteckningar och andra utkast skrivna
av Ibsen uppmärkta och tillgängliggjorda för allmänheten.

5.2.1 Bibliografisk information och annan metadata

Samtliga fem verk inom Ibsen-projektet har tilldelats en TEI Header på ett genomgående
konsekvent sätt. Headern är i samtliga fall tämligen komplex och för att underlätta för
läsbarheten förpassas ett exempel i komplett form till bilaga 3. Nedan beskrivs den och dess
innehåll utifrån de i frågeställningarna formulerade delfrågorna. Huvuddelen av exemplen är
taget från ett av verken, skådespelet Catilina, i versionen från 1850. Övriga texters TEI
Header har strukturerats på ett likadant sätt och innehåller samma information.

5.2.1.1 Nyckelord

Ingen tilldelning av nyckelord har dokumenterats inom samtliga av Ibsenprojektets texter.

5.2.1.2 Information om källmaterial

Inom ramen för filbeskrivningen, TEI Headers enda obligatoriska del, placeras the title
statement, <titleStmt>, som rymmer information om titel och upphov (TEI P3 manualen,
1994, s 82).
Ibsenprojektet har använt sig av <titleStmt> för samtliga texter. Två titlar anges, varav en som
anger att den syftar på den elektroniska utgåvan (se 5.2.1.3), och en annan, som återges som
nedan.

<title>Catilina</title>

Titeln återges i dess ursprungliga form, identiskt med originaltiteln, men huruvida den
verkligen syftar på källmaterialet framgår inte. <titleStmt> bör dock innehålla titeln till det
elektroniska materialet, och <title> kan upprepas för att alternativa titlar ska kunna anges. Det
rekommenderas att i titeln framhäva att den elektroniska texten arbetats fram utifrån en tryckt
utgåva. Det elektroniska verkets titel bör separeras från originalets titel, förslagsvis genom ett
tillägg som visar att versionen föreligger i elektronisk form; a machine readable
transcription, eller electronic edition. Ett sådant tillvägagångssätt särskiljer den datorbaserade
filen från källmaterialet i kataloger där båda versionerna finns tillgängliga. (Ibid).

Märkordet <author> återkommer ofta två gånger för varje verk. Henrik Ibsen, som benämns
nedan, står onekligen för upphovet till originalets intellektuella innehåll. I TEIs riktlinjer
uppmanas det till att informera om upphovet till originalet samt skaparen till den elektroniska
utgåvan. (Ibid, s 83).

    <author>Henrik Ibsen</author>



Information om originalet får sökas på åtskilliga ställen inom TEI Headers filbeskrivning.
Nedanstående exempel, placerat inom den del som kallas <sourceDesc>, källbeskrivningen,
tydliggör att en konvertering från tryckt till elektronisk form av 1850 års version av verket
Catilina har genomförts.

<sourceDesc><p>Transkripsjon av Catilina 1850</p></sourceDesc>

Källbeskrivningen utgör en obligatorisk del som syftar till att åskådliggöra detaljer från den
elektroniska textens källa. Vid den händelse det inte existerar en källa utan den elektroniska
versionen utgör den primära källan är det möjligt att lämna den informationen i
<sourceDesc>. Det är även möjligt att informera om vilken typ av källa den elektroniska
versionen frambringats utifrån, exempelvis en handskriven källa, en annan elektronisk källa
eller material från en film- eller ljudinspelning. (Ibid, s 90). Inom Ibsenprojektet meddelas
enbart att digitaliseringen gjorts utifrån en specifik version, som ovan i fallet Catilina,
versionen från 1850, och trots att lagringsmediet inte nämns, så  kan det tolkas som
underförstått att 1850 års version förelåg i tryckt pappersform.

Kodbeskrivningen är inte obligatorisk, men dess användning rekommenderas av TEIs
riktlinjer. Den dokumenterar förhållandet mellan den elektroniska texten och dess källa,
såsom hur konverteringen av verket har genomförts. (Ibid, s 93f). Kodbeskrivningen har
använts inom Ibsenprojektet, och ur exemplet nedan från Catilina, 1850, kan information om
källmaterialet utläsas, då beskrivningen innehåller ett förtydligande om vilken version av
verket som tagits i bruk.

<encodingDesc>
   <p>This text wil be used for a collated version of Catilina, collated from
      examplares of the 1850 edition. The text is encoded within the Drama base
      set with the text critical additional code set.</p>
</encodingDesc>

Information om den tryckta versionen ges även till viss del i anslutning till själva texterna i
form av en elektronisk titelsida. Elementet <titlepage> innehåller här information om titel,
utgivare samt datum för publicering. Den information som ges syftar på originalet, i det här
fallet den första utgåvan som i Catilinas fall publicerades 1850. Trots märkordens syfte och
innehåll, så betraktas de här inte som av primärt intresse för den här frågeställningen, utan det
intressanta är det som delges i TEI Header. Stycke 5.2.2.2 ger ytterligare information om
<titlepage>.

5.2.1.3 Information om den elektroniska utgåvan

Titel

Titeln för den elektroniska utgåvan beskrivs såsom angetts i stycke 5.2.1.2  i <titleStmt> inom
filbeskrivningen och i det här fallet parallellt med titeln till källmaterialet. Uppmärkningen har
i enlighet med TEIs rekommendationer distinkt redogjort för titeln för den elektroniska
utgåvan, med hjälp av tillägget elektronisk versjon 1.



<title>Catilina 1850, elektronisk versjon 1</title>

Upphovsmän

Ett antal upphovsmän och ansvariga för verkets intellektuella innehåll nämns med hjälp av
åtskilliga märkord, alltjämt liksom <title> inom <titleStmt>. För att identifiera författare
används <author>. Brynolf Bjarne, vilken står som primär upphovsman för den elektroniska
utgåvan, nämns liksom <title> parallellt med författaren till den ursprungliga texten, Henrik
Ibsen. I Catilina, 1875, och Vildanden, 1886 samt Dikt nämns märket <author> till skillnad
från nedanstående exempel endast en gång, och då för att specificera källmaterialets författare
Henrik Ibsen.

<author>Brynjolf Bjarne</author>

TEI Header erbjuder flera märkord för att identifiera olika former av upphov. Uppmärkningen
för Catilina, 1850, lämnar nedan information om att Ibsenprojektet har finansierats av Norges
Forskningsråd, NAVFs edb-center for humanistisk forskning, universitetene i Bergen och
Oslo samt NTNU. Märkordet <resp> återkommer tre gånger för att upplysa om vem som stått
för redigeringen, vem som är dataansvarig samt vem som genomfört uppmärkningen.

   <funder>Første elektroniske versjon finansiert som eget prosjekt av Norges
      Forskningsråd  og over årlige budsjetter ved NAVFs edb-senter for
      humanistisk forskning</funder>
   <funder>Versjon for prosjektet Henrik Ibsens skrifter finansiert fra NFR og
      universitetene i Bergen, Oslo og NTNU</funder>
   <respStmt>
      <resp>redigert i Ibsenkonkordansprosjektet</resp> <name>Harald
        Noreng</name>
      <resp>Dataansvarlig i Konkordansprosjektet</resp><name>Knut

                              Hofland</name>
                            <resp>Konvertering til TEI, mai 1998</resp><name>Espen S. Ore</name>
                         </respStmt>

Märkordet <author> används för att identifiera den eller de primära upphovsmännen.
<funder> besitter information om namn på en enskild individ, institution eller organisation
som har ansvar för finansieringen av projektet, medan <respStmt> ; statement of
responsibility, syftar på någon eller några som har ett specifikt ansvar för verkets
intellektuella innehåll, men som inte kan placeras inom <author>. Med hjälp av <resp> samt
<name>, som befinner sig hierarkiskt underordnade <respStmt>, beskrivs formen av upphov
samt namnet på den ansvarige för upphovet. (Ibid, s 82).

Datum och plats för skapandet av den elektroniska utgåvan

Nedanstående uppmärkning lämnar information om publicering av den elektroniska texten
utifrån aspekter såsom hur den arbetats fram, vart och när.

<publicationStmt>
                        <p>Tilrettelagt av prosjektet Henrik Ibsens skrifter, bygget på elektronisk
                           tilgjengelig tekst fra Ibsenkonkordansen, elektronisk versjon fra NAVFs edb-
                           senter for humanistisk forskning nå inngått i HIT-senteret, Universitetet i



                           Bergen. Denne tilretteleggingen påbegynt i mai 1998.</p>
                      </publicationStmt>

Elementet  <publicationStmt> utgör filbeskrivningens tredje obligatoriska komponent. Den
avses innehålla information om distributionen eller publiceringen av en elektronisk text.
Antingen kan <publicationStmt> rymma ren prosatext, eller märkord som har som uppgift att
redogöra för specifika aspekter, såsom <publisher>, <distributor> och <pubPlace>. (Ibid, s
86). Ovan har informationen lämnats skriven som ren text, inom <p> för att markera stycken
(för uppmärkning av stycken, se 5.2.2.1).

5.2.2 Uppmärkning av textuella segment

Text Encoding Initiatives schema skiljer vid uppmärkning på olika genrer eller typer av
litteratur i den grupp märkord som kallas basmärken. Inom Ibsenprojektet har texter från två
skönlitterära genrer märkts upp. Dessa utgörs av några skådespel och dikter. Dessa verks
uppmärkning grundas därför i stor utsträckning i basmärkena för drama respektive vers.
Samtliga texter har studerats i lika stor utsträckning och det har visat sig att uppmärkningen är
genomgående till en stor del homogen och konsekvent. En skillnad föreligger mellan dikt och
skådespel som antytts ovan.

5.2.2.1 Styckeindelning

TEI använder <p> till att märka upp hela stycken bestående av prosatext. Bruket av <p> är
inte begränsat till de verk som använder sig av basmärkena för prosa, utan kan användas till
de vitt skilda genrer, eftersom nästan alla typer av text innehåller avsnitt av varierande storlek
på prosa. (Ibid, s120). Utdraget nedan är från skådespelet Norma.

<p>For Fanden, de ere jo alt borte; saa kunde jeg have sparet det hele
Vrøvl.</p>

<l> märker upp enkla verslinjer. I de fall en tveksamhet föreligger huruvida ett stycke text ska
behandlas som prosa eller vers, ska märkordet <seg> tillämpas. (Ibid, s 241).  Nedan återges
några verslinjer som ingår i en replik från Catilina, 1850.

<l>de vide ei, hvor høit mit Hjerte slaaer</l><l>for Ret og Frihed og for alt,
hvad Ædelt</l>

5.2.2.2 Titlar och rubriker

Samtliga texter i Ibsenprojektet inleds med en respektive titelsida innehållandes bland annat
titeln på verket. Informationen på titelsidan delges omsluten av <titlepage> </titlepage>.
Observera att titeln som den här återges inte utgör en del av TEI Header, utan karaktäriseras
som en del av själva verket. Den information som återges på skärmen är att verket Catilina,
1850, består av ett drama i tre akter.



<docTitle>
   <titlepart>Catilina,</titlePart>
   <titlePart type="Desc">Drama i tre Acter,</titlePart>
</docTitle>

Innehållet i <titlepage> avses motsvara en tryckt publikations titelsida och kan därför
informera om titel, författare, utgåva och tryck. Märkordet <docTitle> redogör för
dokumentets titel, <titlePart> innehåller en undertitel eller en på annat sätt hierarkiskt
underordnad titel. Attributet type kan ha flera värden, såsom här desc, vilket innehåller en
beskrivning av verket som benämns i <titlePart>. (Ibid, s 203).

Det finns i TEIs schema flera metoder för att märka upp rubriker, varav två av dessa utgörs av
märkorden <head> samt <trailer>. Ett utdrag från Norma, 1851, visar en användning av
<head>. Elementet är placerat innan en rollista.

<head>Personerne:</head>

Märkordet <head> har en innebörd i TEI som skiljer sig från den i HTML. I TEI används
<head> för att markera rubriker, överskrifter och titlar. <head> placeras enbart i början av ett
stycke. Till skillnad från andra märkspråk, identifierar <head> inte olika nivåer på rubriker
utan avses användas inom samtliga hierarkier. För det ändamålet kan exempelvis <div1>,
<div2> och så vidare användas. (Ibid, s 190f). Märkordet <trailer> specificerar även det
rubriker och titlar. Exempel från Catilina, 1875.

<trailer>Allebrogernes udsendinger.</trailer>

Till skillnad mot <head> förekommer <trailer> alltid i slutet av ett stycke text (Ibid, s 191).
De båda märkorden <head> och <trailer> kan inte ersätta varandra utan ska användas på deras
respektive positioner och på så sätt komplettera varandra.

5.2.2.3 Uppmärkning av olika ord och fraser: emfas

Som stycke 3.3.2.2 redogör finns ett antal märkord tillgängliga för alla genrer och typer av
texter. Dessa märkord kallas kärnmärken. Elementet <emph> utgör ett sådant märkord.
<emph>s funktion består i att tilldela ord eller fraser en språklig emfas30. Attributet rend kan
användas i samband med samtliga av TEIs element för att specificera det uppmärkta ordets
funktion. Möjliga värden är inte specificerade av manualen. När rend står tillsammans med
<emph> brukas det för att explicit uttrycka typen av tolkning som emfas syftar på. (Ibid, s
123ff).

<l>  Nu vel; kan ej det <emph rend="spr">gamle</emph> Roma rejses</l>

(Catilina, 1875)

Ett exempel på användningen av attributet rend är att genom att skriva <emph rend= italic>
återge det uppmärkta ordet i kursiv stil (Ibid, s 125).

                                                          
30 Då text ska tilldelas typografisk emfas rekommenderas <hi>, som avser framhäva  ord eller fraser  och som
inte kan tilldelas en snävare specifikation (TEI P3 manualen, 1994, s 125).



5.2.2.4 Presentation av huvudpersoners namn och roller i skådespel

Samtliga av de Ibsenprojektets för tillfället uppmärkta skådespel inrymmer en varsin lista på
huvudpersonernas namn. Rollerna identifieras i tur och ordning genom att benämna dem vid
namn och sedan beskriva deras funktion eller förhållande till de andra aktörerna i skådespelet.
Rollerna har i Catilina, 1850, märks upp på följande sätt:

<castList>
   <castItem ID=”Catilina”><emph rend=”spr”>Lucius Catilina</emph>,
      romersk Adelsmand.
  </castItem>

Ovanstående visar ett exempel på hur märkorden <castList> och <castItem> används.
<castList> innehåller en enkel lista med roller som vanligen är placerad i inledningen till eller
i slutet av ett skådespel. <castItem> ligger hierarkiskt under <castList> och beskriver ofta,
som ovan, en enda roll eller person. (Ibid, s 233). Ovan beskrivs rollen Lucius Catilina, som
är en romersk adelsman.

Ett till <castList> besläktat märkord utgörs av <castGroup>, som syftar till att gruppera en
eller flera <castItem> inom en <castList> (Ibid, s 233). Catilina, 1850 visar att rollerna
Ambriorix och Ollovico grupperats ihop.

<castGroup><head rend=braced>Allebrogernes Gesandter.</head>
   <castItem ID="Ambriorix"><emph rend="spr">Ambiorix</emph>
   </castItem>
<castItem ID="Ollovico"><emph  rend="spr">Ollovico</emph>
   </castItem></castGroup>

5.2.2.5 Talares namn samt repliker i skådespel

I den löpande texten märks talares namn vid skådespel genomgående konsekvent upp.
Exemplet nedan är taget från Catilina, i versionen från 1850. Talaren är Catilina och fraserna
inom märket <l> </l> visar vad replikerna innefattar.

<sp who=”Catilina”><speaker>Catilina</speaker><stage>staaer lænet
   mod et Træ til Venstre, hensunken i Eftertanke.</stage>
<p>-------</p><stage>efter en Pause.</stage>
<l>Jeg maa, jeg maa, saa byder mig en Stemme,</l>

Märkorden <speaker> och <sp> används till att identifiera repliker och talare inom ramen för
ett skådespel. <sp> står här för en enskild replik, som med hjälp av attributet who namnger
talaren. <speaker> har formen av en rubrik eller överskrift, och uppger namnet på en eller
flera talare i ett drama. Mellan rubrikerna kan de olika scenernas regi beskrivas med hjälp av
bland andra märkordet <stage>, vilket används tämligen frekvent i texterna. (Ibid, s 237f).
Observera bruket av <p> ovan.

Märkorden <castList>, <castGroup> samt <speaker> ingår samtliga i basmärkena för drama. I
stycket som följer, inom vilket uppmärkning av verser behandlas, har märkorden sin
förankring i basmärkesgruppen för texter på vers.



5.2.2.6 Verser

Vid uppmärkning av verser används <l>, som markerar enkla verslinjer (se även 5.2.2.1).
Märkordet <lg> begagnas för att gruppera sådana verslinjer till strofer eller paragrafer (Ibid, s
215). Med attributet rhyme specificeras versens rytmiska mönster. Bokstäver används
traditionellt för att beteckna versers rytmiska linjer. (Ibid, s 225).

Exemplen nedan är hämtat från Dikt.

<l rhyme="K">Frygt ikke, - Speiden er ei min Bedrift -</l>

Type kan användas för att ytterligare bestämma en vers. Genom att i uppmärkningen skriva
<lg type=stanza> förtydligas att verserna består av strofer. (Ibid, s 178). I Ibsenprojeket har
type använts såsom nedan.

<lg type="drikevise"><lg type="vers">

Det finns inom TEI stor variation av märkord för att specificera texter på vers. Ett ytterligare
attribut som kan tilldelas <l> utgörs av part, som bestämmer huruvida en verslinje ur metrisk
synpunkt ät komplett. Part kan hänvisas olika värden, Y, N, I, M, F. Värdet I förklaras i
manualen för TEIs riktlinjer såsom den inledande delen av en icke komplett verslinje. (Ibid, s
176).

<l part="I">i Vestatemplet?</l>

Se bilaga 4 för ett sammanhängande beskrivning på en del av en text uppmärkt i TEI.

5.3 Sammanfattning

Stycke 5.1.1 redovisar i vilken utsträckning uppmärkning genomförts i texterna i
Almqvistprojektet. Bibliografisk information och metadata har tilldelats samtliga volymers
startsidor, om än i varierande utsträckning. Inget specifikt metadataschema som till exempel
Dublin Core har använts, och uppmärkningen är inte konsekvent genomförd. Nyckelord finns
tillgängliga som metadata i hälften av de åtta volymer som under vintern 2000 fanns utlagda
på webben. Till skillnad mot fallet med nyckelord, där det specifika namnet keywords
använts, har däremot vad gäller information om källmaterial inget särskilt märkord begagnats.
Inom elementet <meta http-equiv> och namnet description beskrivs utgivare och ISBN. Ingen
tydlig åtskillnad mellan vad som utgör information om den elektroniska respektive den
tryckta utgåvan har gjorts, vilket description visar, då även titel och författare delges, samt
information om redigering och kommentering. Elementet för att ange titel, <title>, är
närvarande i samtliga fall av de åtta volymerna. Inget för ändamålet avsett märkord för att
definiera författare och övriga upphovsmän kan urskiljas, utan information om upphov för
sökas antingen inom <title>, kommentarer eller description.   

Angående uppmärkning av olika textuella segment inom Almqvistprojektet är elementen <p>,
för att märka upp stycken, <hn> för rubriker samt <i> för kursiv stil och <em> för emfas de
mest använda. Till skillnad från aspekten metadata och bibliografisk information har
uppmärkningen i det här hänseendet genomförts på ett konsekvent sätt, samma märkord har i



stor utsträckning använts inom texterna. De fyra olika versioner som ges av verken skiljer sig
åt endast ur en synpunkt; versionerna för ordförklaringar, substantieller och accidentalier
innehåller till skillnad från versionen med ren text länkar. Länkarna med ordförklaringar
används bland annat till att översätta utländska ord och fraser. Bruket av <i> samt <em> har
koncentrerats på att markera olika ord eller fraser, såsom exempelvis utländska ord, citat, och
namn. En del av orden och fraserna som märks upp med <i> och <em> kommenteras i
versionen för ordförklaringar med hjälp av länkning, men inte alla. Inga märkord för att
specifikt markera speciella grupper ord eller fraser har använts. Det går ej heller att urskilja
något särskilt tillvägagångssätt vid uppmärkning av olika komponenter i skådespel såsom
rollistor, talares namn och repliker. Dessa har liksom övriga ord och fraser markerats med
hjälp av <i>.

Vid tidpunkten för studien fanns inom projektet Henrik Ibsens Skrifter totalt fem verk
uppmärkta med hjälp av TEI, varav fyra skådespel och en samling dikter. Samtliga verk har
konsekvent och i lika stor utsträckning tilldelats en TEI Header. Stycke 5.2.1 visar
inledningsvis att nyckelord inte dokumenterats till texterna, medan information om både
källmaterial och den elektroniska utgåvan delgivits med hjälp av specifika märkord.
Elementet <sourceDesc> syftar till att ge information om ett elektroniskt verks källa, såsom
vilken typ av källa det rör sig om, och huruvida det överhuvudtaget finns en källa. Inom
Ibsenprojektet har <sourceDesc> använts till att redogöra för att en konvertering gjorts från en
tryckt version av verket. Elementet för titel förekommer två gånger, och upprepas med
tillägget elektronisk versjon 1, vilket visar att det i det fallet är den elektroniska utgåvan som
åberopas. Inget liknande tillägg görs vad gäller författare, <author>, som i några texter
upprepas, utan sammanhanget förklarar innebörden. Ibsenprojektet använder sig av TEI
utarbetade märkord för att beskriva olika former av övriga upphov såsom finansiering,
redigering och ansvar för uppmärkningen. En möjlighet för användaren att själv utforma olika
upphov har även tagits i bruk, med hjälp av det som inom TEI kallas <respStmt>, statement of
responsibility. Slutligen har elementet <publicationStmt> använts för att informera om
publiceringen av den elektroniska texten.

Vad gäller uppmärkning av textuella segment tillämpar Ibsenprojektet flera olika märkord,
avsedda för särskilda syften. TEIs schema skiljer på uppmärkning för olika genrer, och därför
finns genrespecifika märkord definierade inom olika grupper av basmärken. Stycken märks
upp med <p>  eller <l>, varav den sistnämnda betecknar enkla verslinjer. För att markera
titlar och rubriker används flera märkord, såsom< head> och <trailer>, bland annat beroende
på en titels placering inom texten. Märkordet <head>s innebörd skiljer sig här från den som
det har i HTML.  Komponenter typiska för skådespel och dikter, såsom rollistor, repliker,
verser och rytmiskt mönster tilldelas specifika märkord. Samtliga av de fyra skådespelen
innehåller en varsin uppmärkt rollista. Talares namn samt deras repliker ges även anpassade
märkord. Elementet <emph>, vilket avses tilldela ett ord eller en fras språklig emfas, gör sig
också synlig på en del ställen.

6. Analys och diskussion

Jämförelsen mellan de båda projektens uppmärkning har emellanåt varit problematisk, mycket
beroende på skillnaderna mellan de båda märkspråken. Som antytts i inledningen till kapitel 5
bidrog olikheterna till att behandlingen av Almqvists tillämpning av HTML utifrån de båda



märkorden <i> samt <em> försvårades, i synnerhet eftersom en jämförelse av TEI och Ibsens
texter på grund av brist på en identisk motsvarighet inte kunde göras.

Nedan redogörs för de iakttagelser som gjorts i samband med undersökningen och med
särskild betoning på de mest intressanta resultaten. Resultaten ställs till en viss del mot
teorierna som redovisats i kapitel 2. En viss repetition av innehållet i stycke 6.1 och 6.2
förekommer i stycke 6.3, eftersom de båda första styckena redogör för den konkreta
jämförelsen, medan 6.3 är mer övergripande och avrundande. Stycket 6.3 innehåller till
skillnad mot 6.1 och 6.2 ett antal underindelningar, som syftar till att förenkla läsningen av
det avslutande avsnittet, eftersom det på grund av sin analyserande karaktär är mer abstrakt än
de båda andra.

6.1 Bibliografisk information och annan metadata

Utifrån aspekten bibliografisk information och metadata visar Ibsenprojektet rent generellt
den mest detaljerade och specifika uppmärkningen. Undantaget utgörs av nyckelord, som
enbart tilldelats inom Almqvistsprojektet, och uteblir inom Ibsens texter. Almqvistprojektet
använder sig på ett generellt tillvägagångssätt av märkordet <meta http-equiv>s namn
description för att delge information om den tryckta och elektroniska utgåvan, då det däremot
hos Ibsen använts för ändamålet avsedda element. Det urskiljs inte inom Almqvistprojektet
något avsett märkord för att informera om författare och övriga upphovsmän, vilket däremot
Ibsens texter detaljerat demonstrerar, då ett flertal olika märkord med olika syften använts.
Dessutom har möjligheten att med hjälp av <resp> samt <name> själv definiera olika former
av upphov begagnats. Ibsenprojektet uppvisar även ett mer specifikt tillvägagångssätt av
informerande om källmaterial än Almqvist, samt datum och plats för skapandet av den
elektroniska utgåvan. Hos Almqvistprojektet görs ingen åtskillnad av vilken titel som anges,
märkordet <title> används en gång utan närmare specificering, medan Ibsen upprepar <title>
och påpekar att den andra titeln syftar på den elektroniska utgåvan.

Rent generellt och övergripande kan två väsentliga och tydliga skillnader urskiljas. Den första
skillnaden är att det ena projektet (Ibsen) följer ett för ändamålet utarbetat schema, medan det
andra projektet (Almqvist) inte har använt sig av ett speciellt och konkret system. Den andra
skillnaden ligger i att Ibsenprojektets uppmärkning i det här hänseendet är konsekvent, samma
detaljerade nivå genomsyrar samtliga texter, och TEI Headerns schema följs till den grad att
samtliga obligatoriska delar är inkluderade. Almqvistprojektets uppmärkning, däremot, är inte
homogen eller genomförd på ett identiskt sätt eller inbördes i lika stor grad.

En stor variation hos de olika texterna inom Almqvistprojektet är synlig, då vissa element
använts i stor utsträckning hos en del av verken, men inte hos alla. Graden av tilldelandet av
detaljer av information är avsevärt högre hos Ibsen än hos Almqvist. Det är uppenbart vad
gäller upphovsmän, då inget för ändamålet specifikt märkord använts inom Almqvists texter.
Att upphovsmän över huvud taget nämns, förstås av kontexten. I <title> ingår förutom titeln
ibland namnet C.J.L. Almqvist. Som kommentarer har på ett fåtal ställen information som
lyder att Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata, infogats. Description innehåller
vid ett tillfälle informationen Texterna redigerade och kommenterade av Lars Burman.

Det kan vara mycket komplext att tala om upphovsmän av en elektronisk utgåva av ett verk.
Den person som i det här fallet nämnts inom kommentarer är den som har skapat webbsidan
och med andra ord den som genomfört själva uppmärkningen av texten. En elektronisk utgåva
kan ha ytterligare upphovsmän som inte nämns, till exempel ansvariga för granskning,



skanning eller underhåll av texten. I Almqvists fall görs dessutom inte alltid en åtskillnad
mellan information om tryckt eller elektronisk version. I fallet ovan är det således oklart om
Lars Burman redigerat och kommenterat de elektroniska texterna eller de tryckta, eller både
och.

Som stycke 3.2.2.1 förklarat redogör Musciano och Kennedy för elementet <meta>s attribut
name vilket kan användas till att delge den information som önskas om ett dokumentet. Valet
av namn är inte fastställt på förhand utan det är upp till varje användare att definiera de namn
denne önskar. Förslag som ges är keywords samt author. (Musciano & Kennedy, 1998, s 246).
Möjligheten att med hjälp av <meta> lämna information om valfri aspekt finns alltså inom
HTML, så i Almqvists fall hade författaren tydligt och uttryckligen kunnat specificeras,
liksom många andra komponenter som här inte getts en anpassad uppmärkning. HTML
erbjuder i det här avseendet en oerhörd flexibilitet och gränslöshet, men frågan är om inte
grundläggande kunskaper om katalogisering krävs av den som genomför uppmärkningen för
att möjligheterna ska ges rättvisa och komma till en fruktbar användning. Den stora
valfriheten som ges kan skapa förvirring istället för en lättnad av att kunna delge det personen
i fråga önskar. Ett fåtal förslag på olika namn skulle kunna ges som förslag till den ovane.

Ett alternativ till mer konkreta förslag på hur metadata kan tilldelas dokument uppmärkta i
HTML är ett för ändamålet utarbetat schema, såsom till exempel Dublin Core Metadata
Element Set. Dublin Cores schema ger förslag på olika benämningar på upphovsmän, såsom
creator, publisher, contributor (Dublin Core metadata initiative, 2000). Dessa benämningar
medger en rik och rådgivande användning av metadata. Användningen av Dublin Core är
dock inte obligatorisk och utgör i den här studien endast ett förslag på hur problematiken hade
kunnat lösas. Som kan utläsas av frågeställningarna innefattar den här studien inte en
jämförelse mellan Dublin Core och TEI Header, varför mer utrymme här inte tillägnas det här
förslaget.

Ibsenprojektet har som nämnts ovan genomfört en innehållsrik uppmärkning utifrån
majoriteten av olika komponenter som formulerats i frågeställningarna. Tilldelandet av
information om upphov utgör ett exempel på detta. Inom Ibsenprojektet separeras författaren
<author> och övriga upphovsmän tydligt från titlarna med hjälp av specifika märkord. Utöver
<author> har projektet även begagnat sig av ytterligare märkord, såsom <funder> för
uppgifter om finansiering,  samt <resp> och <name> för att beskriva olika former av upphov.
Med andra ord så medger även TEI en stor flexibilitet och valfrihet vid tilldelandet av
information om upphovsmän.

Intressant är hur Ibsenprojektet beskriver information om den elektroniska utgåvan. Elementet
<title> upprepas en gång med tillägget elektronisk versjon 1, vilket leder till ett antagande att
anledningen till att <title> finns med två gånger är att den ena gången syftar det på den tryckta
versionens titel, originaltiteln, och den andra gången på den elektroniska versionens titel.
Upprepningen av <title> med specificering kan då grundas i att en åtskillnad mellan de både
versionerna varit önskvärd, och tillägget elektronisk versjon 1 utgör då en del av det
elektroniska verkets titel. Huruvida den här funderingen stämmer överens med anledningen
till Ibsenprojektets uppmärkningen är emellertid osäker, eftersom ingen förklaring till varför
<title> upprepas ges. Instruktionerna som kan utläsas i TEI P3s riktlinjer bekräftar dock
antagandet. Det uppmanas att med hjälp av ett förtydligande särskilja det elektroniska verkets
titel från originaltiteln (TEI P3 manualen, 1994, s 82). Vad gäller Almqvistprojektet kan inga
tecken på en liknande distinktion urskiljas. Det finns en möjlighet att den information som ges
om titeln syftar den elektroniska versionen. Titeln till de tryckta verken har i sådana fall alltså



inte märkts upp på ett specifikt uttryckt sätt. Den mest sannolika förklaringen bakom
Almqvistprojektets bruk av <title> är förmodligen att ingen avsiktlig eller medveten
distinktion har gjorts, titeln syftar vare sig på det tryckta eller det elektroniska verket eller
båda och, utan på själva verket i sig, oavsett medium.

I de flesta aspekter är Ibsens texters uppmärkning mer innehållsrik än den för Almqvists
texter. Ett undantag utgörs emellertid av användningen av nyckelord, som endast finns
tillgänglig för verk inom Almqvistprojektet, om än i varierande utsträckning. Möjligheten till
att med hjälp av TEI Header delge nyckelord finns, men har i fallet med Ibsenprojektet inte
tagits i bruk. Ett skäl till avsaknaden kan ligga i att den del av TEI Header inom vilken
nyckelord placeras, profilbeskrivningen, inte är obligatorisk.  För att en text ska kunna sägas
vara uppmärkt enligt TEIs riktlinjer krävs endast en minimal Header innehållandes ett antal
obligatoriska delar i filbeskrivningen (Giordano, 1995, s 76). Det är möjligt att de ansvariga
bakom Ibsenprojektet strävat efter att genomföra en korrekt uppmärkning utifrån TEIs
riktlinjer och därför främst inkluderat de föreskrivna och mest nödvändiga delarna av
Headern, vilket i sådana fall skulle förklara avsaknaden av nyckelord.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ibsenprojektets uppmärkning utifrån aspekten
metadata är mer detaljerad och konsekvent än den som Almqvistprojektet uppvisar. Specifika
märkord används utifrån deras avsedda syften och de täcker dessutom till stor del intressant
information utifrån en infallsvinkel med grund i bibliografisk information och metadata. Att
Almqvistprojektets verk genomgående uppvisar ojämnheter kan bero på att flera olika
personer genomfört arbetet och att ingen konsensus rått dem emellan angående hur
uppmärkningen ska genomföras. Det är antagligt att ingen diskussion förts om vilken form av
metadata som ska tilldelas och i vilken utsträckning. Möjligheterna med metadata har inte
tagits i bruk, men orsakerna därtill är inte klara.

6.2 Uppmärkning av textuella segment

Almqvistprojektet använder sig av specifika märkord för att märka upp stycken, <h1> för
rubriker och titlar och för den resterande delen av de undersökta textuella segmenten av <i>,
<em>, samt <strong>. Av de tre sista utgör <i> den i störst utsträckning nyttjade.
Ibsenprojektet brukar särskilda märkord för uppmärkningen av stycken, enkla verslinjer, titlar
och rubriker av olika form, <emph> för att tilldela emfas till ord eller fraser, <castList> för att
presentera roller i skådespel, samt specifika märkord vid talare inom skådespel och sådana
som bidrar till att beskriva en dikts struktur.

En avsevärd skillnad ligger här i möjligheten att märka upp vissa delar. Medan Ibsenprojektet
uppvisar ett nyttjande av ett stort antal olika märkord, är användningen hos Almqvistprojektet
koncentrerad till ett fåtal. Framträdande i Almqvists texter är bruket av de båda märkorden
<i> och <em>, som fått representera många och olikartade ord och fraser, eftersom ingen
annan specifik metod för att märka upp olika typer av ord och fraser har tillämpats. Den
utbredda användningen av de båda märkorden <i> samt <em> visar att någon form av
markering av vissa begrepp och ord varit önskvärd.  Det förefaller vid en första anblick såsom
de båda märkorden <i> och <em> inte har begagnats på ett kompletterande vis. En viss
skillnad föreligger dem emellan, i det att <i> enbart används för att återge ett segment i kursiv
stil, medan <em> har en bredare innebörd. Skillnaden utgörs i själva verket av att <em> är en
form av beskrivande märkning, medan <i> placeras hos de märkord som hör till
procedurmärkning. Elementet <i> syftar enbart till att återge ord eller fraser i kursiv stil på
skärmen, medan <em>s funktion ligger i att tilldela ett segment en betoning. Hur ord



uppmärkta med <em> återges på skärmen är inte som för italic det primära syftet. Det är
möjligt att denna skillnad inte är allmänt känd.

En förklaring till den till synes inte systematiserade uppmärkningen kan vara att den utgör en
spegling av hur den tryckta utgåvan ser ut. Kanske redogör den även för hur författaren själv,
Carl Jonas Love Almqvist, önskade se sin text? Att en strävan efter att i så stor utsträckning
som möjligt försöka låta den elektroniska versionen likna en tryckt bok ligger bakom
Almqvistprojektets syften visar även texternas paginering. Den grundläggande skillnaden, och
vilket nämnts ovan vara orsaken bakom bruket av <i>, vilken redogörs för i stycket 2.3 med
underindelningar, ligger här mellan beskrivande respektive  procedurmärkning. Den
sistnämnda formen av uppmärkning har som primärt syfte att ge de uppmärkta delarna en
presentationell aspekt och ett avsett utseende på en datorskärm, vilket motsvarar
Almqvistprojektets fokus i det här hänseendet, i synnerhet om de verkligen haft som avsikt att
gestalta verket som det presenterades på den tryckta boksidan vid den ursprungliga
utgivningen.

En ytterligare förklaring kan vara att det i Almqvistprojektets fall förmodligen inte varit av
stor vikt att göra en detaljerad uppmärkning. Mycket av det som uppmärkning av textuella
segment kan bidra till, exempelvis hos Ibsen, har lösts med hjälp av länkning. Åtskilliga ord
eller fraser som märkts upp med <i> är länkade i den version som kallas ordförklaringar. Det
specifika med det uppmärkta textuella segmentet ges där sin förklaring. Såsom exemplet som
ges i stycke 5.1.2 om uppmärkning av olika ord och fraser, från volym 9, Poesi och politik.
Ordet patois länkas med förklaringen (fra.) dialekt, landsmål. Här förtydligas ordets språkliga
ursprung, fra, att det handlar om ett ord som kan härledas till det franska språket. Dessutom
ges översättningen av ordet, dialekt, landsmål. Det är i det här fallet inte nödvändigt att med
hjälp av uppmärkning visa att ordet har ett utländskt ursprung, eftersom HTMLs möjligheter
med länkning löser problemet. Frånvaron av specifika märkord kompenseras alltså genom den
utbredda användningen av länkar. Medan Ibsenprojektet infogar sådan här information i
samma webblager, så hänvisar Almqvistprojektet den till separata webbsidor. En sådan metod
kan ha betydelse för analyserna av verken. Textkritiska och litteraturvetenskapliga tolkningar
är alltid tidsbundna och därmed föränderliga. En vetenskaplig tolkning som gjordes för
hundra år sedan är bunden till sin historiska epok, liksom de tolkningar som görs idag innehar
sina historiska villkor. Almqvistprojektets tillvägagångssätt att hålla själva verket fri från
kommentarer och förpassa dessa till separata sidor medför här en fördel. De separata
webbsidorna kan betraktas som ett föränderligt lager som hela tiden kan bytas ut allt eftersom
forskningen förändras, medan själva verket i sig ligger kvar i ursprunglig form. Som vi sett
kombinerar Ibsenprojektet verket med kommentarer, vilket innebär att i det fall en ny tolkning
önskas göras, skulle kanske hela det uppmärkta verket behövas tas i beaktande.

Vid en jämförelse mellan de båda projekten kan tillvägagångssättet vid uppmärkning av
talare, repliker samt olika roller inom skådespel uppmärksammas. Ibsenprojektet använder sig
i det här hänseendet av specifikt avsedda märkord, medan Almqvistsprojektet, i den mån
uppmärkning av sådana delar gjorts, löst det med hjälp av <i>. Bruket av märkord anpassade
till strukturen i ett skådespel är en följd av TEIs sammansättning. I stycke 3.3.2.2 beskrivs de
olika märkordsgrupper utifrån vilka TEIs schema är konstruerat. Inom basmärkena ryms en
uppsättning element som är framtagna efter ett dramas olika komponenter. Trots förekomsten
av stycken som har karaktären av skådespel inom Almqvists texter så brukas inga särskilda
märkord för att upplysa om vem som är talare och vad denne säger, vilket har sin förklaring i
HTMLs uppsättning element, där sådana komponenter inte tagits i beaktande. TEIs struktur



speglas på samma sätt som vid skådespelen i Ibsens Dikt, som med hjälp av basmärkena för
texter på vers kunnat märkas upp utifrån för dikter typiska aspekter.

HTMLs struktur förklarar till stor del skillnaden i nivå av uppmärkning mellan de båda
projekten. Bruket av <i> samt <em> kan vara en följd av att inga specifika märkord för att
markera de aktuella segment finns tillgängliga. En annan förklaring, som nämns ovan, är
Almqvistprojektets ansvarigas litteratursociologiskt motiverade strävan efter att gestalta
verket i enlighet med dess tryckta initialform, kanske till och med som det för första gången
mötte publiken. En tolkning av tillvägagångssättet vid uppmärkningen av den elektroniska
utgåvan är att bakomliggande finns en syn på den tryckta versionen såsom hierarkiskt stående
över det elektroniska. Det tryckta materialet utgör originalet, primärkällan, och det
elektroniska materialet dess sekundära kopia. Indelningen av det elektroniska materialet i
sidor, efter den tryckta versionens modell, avslöjar kanske ett sådant synsätt.

Almqvistprojektet fokuserar alltså på den fysiska, tryckta utgåvan, och bruket av <i> samt
<em> är i det fall de speglar författarens eller utgivarens intentioner berättigat. En annorlunda
inställning kan vara att försöka tolka och lista ut vad författaren till de verk som ska
digitaliseras avsett med typografiska markeringar såsom kursivering av ord eller fraser.
Ibsenprojektet utifrån dess tillämpning av TEI kräver en gissning av vad författaren avsåg
med sin text. Märkorden speglar här alltså till en viss utsträckning hur de ansvariga bakom
Ibsenprojektet tolkat författarens intentioner. Tolkningen kan tillskrivas en skala, inom vilken
det går att skilja mellan märkord som kräver större tolkning än andra, vars innebörd kan vara
mer uppenbar. Det är givetvis problematiskt att uttala sig om i vilka fall en ansenlig tolkning
gjorts samt i vilka fall uppmärkningen kan sägas vara objektiv. Indelningen i stycken kan
tyckas vara harmlös, medan uppmärkningen av en dikt utifrån metrisk struktur och rytmiska
mönster däremot förutsätter en fylligare analys. En sådan här analys kan beroende på grad av
tolkning vara vansklig och ibland, beroende på vilka intentioner ett projekt har, kan en
objektiv kopiering av originalet vara det tryggaste tillvägagångssättet.

Konklusionen av jämförelsen utifrån den här aspekten är att Ibsenprojektet tillämpar en mer
detaljerad uppmärkning än Almqvistprojektet, som däremot speglar de begränsningar HTML
besitter angående uppmärkning av textuella segment typiska för skönlitteratur. Användningen
av <i> samt <em> är svår att behandla, eftersom det inte handlar om en specifik uppmärkning
av olika ord eller fraser, utan förmodligen återger layouten i den tryckta utgåvan.
Ibsenprojektet samt Almqvistprojektet reflekterar båda strukturen i de märkspråk de brukar,
vilket i Ibsens texters fall leder till en detaljrik uppmärkning och motsvarande i Almqvists
texters fall till en enkel och inte så komplicerad uppmärkning. Almqvistprojektet har dock
kompletterat med hjälp av länkning, och förlägger på så sätt informationen och tolkningen till
separata filer.

6.3 Vilka konsekvenser får användningen av de valda märkspråken för utgivningsprojekten

Som tidigare visats i kapitel 3 föreligger flera skillnader mellan de båda märkspråken HTML
och TEI. Undersökningen som redovisas i kapitel 5 förstärkte sedan dessa teoretiska
beskrivningar och konklusionen av detta blir således att de båda märkspråken i olika
avseenden skiljer sig åt. Skillnaderna mellan märkspråken medför olika konsekvenser vid
uppmärkning. Val av märkspråk har därför visat sig vara av stor betydelse och ha
konsekvenser för projektens uppmärkning, vilket styckena 6.1 och 6.2 även redovisar. Nedan
redogörs mer övergripande och resonerande för de skillnader mellan HTML och TEI som har



kunnat iakttas, och vad dessa skillnader kan bero på, samt vad de har för betydelse och
konsekvenser för de båda projekten och digitaliseringsprojekt i allmänhet.

Resultaten av funderingen kring konsekvenserna har nedan delats upp i ett antal stycken.
Stycke 6.3.1 beskriver de konkreta skillnader mellan HTML och TEI som iakttagits i studien,
medan 6.3.2 belyser skillnaderna mellan märkspråken och projektens uppmärkning utifrån ett
teoretiskt perspektiv. Stycke 6.3.3 redogör slutligen för den tillämpning av märkspråken som
studerats i den här uppsatsen, och beskriver den betydelse och inverkan antingen HTML eller
TEI kan tänkas ha för ett digitaliseringsprojekt. Att påpeka är att diskussionen kring
konsekvenser av val av märkspråk inte helt problemfritt kan struktureras upp i underkapitel,
eftersom resonemangen i mycket går in i varandra. En ytterligare indelning har genomförts
för att försöka ge de analytiska resonemangen en tydligare struktur.

6.3.1 Skillnader mellan HTML och TEI

Riktlinjerna för TEI beskriver ett för syftet utarbetat schema för tilldelning av metadata, TEI
Header. HTML föreslår däremot inte ett specifikt tillvägagångssätt för att tilldela ett
dokument exempelvis nyckelord, utan dessa bör antingen själv utformas inom ramen för
märkordet <meta>, eller så bör de sökas i ett utarbetat och fristående metadataschema. TEI
erbjuder en mer detaljerad uppmärkning och ett större antal märkord anpassade för särskilda
litteraturformer. Det är möjligt att med hjälp av uppmärkning enligt TEIs riktlinjer identifiera
och specificera flera olika komponenter, tolkningar och aspekter. Samtidigt som TEI erbjuder
fler möjligheter än HTML är det ett komplicerat märkspråk som kräver stora kunskaper för att
kunna brukas på ett korrekt sätt. Trots att användningen av TEI är anpassningsbar efter
enskilda behov och kan förenklas till en relativt enkel uppmärkning så bör dess komplexitet
inte förringas. En inblick i de olika alternativen anpassade enligt genre och de detaljerade
märkorden kräver både tid och ett stort engagemang. HTML är begränsat i den bemärkelsen
att uppmärkning av specifika aspekter inte är genomförbar i samma utsträckning som TEI. Ur
en beskrivande uppmärknings synvinkel medför HTML i förhållande till TEI få möjligheter.
HTML är dock ett vida spritt märkspråk vars struktur är betydligt enklare än TEI, vilket leder
till att en hel del tid på inläsning och förebearbetning kan sparas.

En annan skillnad är tillgängligheten. För tillfället finns visserligen texter uppmärkta i TEI
tillgängliga över webben, men dessa kräver en särskild programvara. Dokument uppmärkta i
HTML läses idag över webben med de vanligaste webbläsarna. Texter som är tillgängliga
över webben är sammanlänkande till det stora nätverk webben utgör, och ett stort antal
digitaliseringsprojekt kan samlas på en länklista.

6.3.1.1 Märkspråkens syften och historik

För att förstå ovanstående beskrivna skillnader är det viktigt att påminna oss de tidigare
beskrivna olikartade syftena hos respektive märkspråk. HTML och TEI har skapats med
grund i två skilda behov, och deras användning och spridning har vidare lett till att syftena
med de båda fortsatt vara separerade. HTML arbetades fram med utgångspunkt i SGML i
början av 1990-talet på CERN i Schweiz. Intentionen var att förbättra hanteringen av
information och lösningen hette hypertext (Berners-Lee, Tim, 1989). TEI som också togs
fram utifrån SGML svarade mot behovet av att kunna märka upp humanistiska och
samhällsvetenskapliga texter. Under en längre tid hade en enda metod för att märka upp
sådana texter efterfrågats, och förhoppningen hos företrädarna var att TEI skulle fylla det här
behovet (Sperberg-McQueen, Ide, 1995, s 5). Att HTML inte förblev en intern affär inom



CERN visar de senaste tio åren utveckling. HTMLs användning idag ligger i att göra
dokument tillgängliga via webben, och syftar inte till att märka upp en specifikt form av
texter, vilket TEI däremot gör.

6.3.2 Teoretiska perspektiv på HTML och TEI

Skillnaderna mellan HTML och TEI samt Almqvist- och Ibsenprojekten kan även förklaras
utifrån de teoretiska synsätt som ligger bakom märkspråken. Dessa teorier har även samband
med syftena och historiken som beskrevs i stycke 6.3.1.1. Sperberg-McQueen och Renear
företräder olika teoretiska perspektiv på uppmärkning av texter, vilka nedan ställs mot HTML
och TEI samt projektens tillämpning av de båda.

En framträdande skillnad mellan HTML och TEI ligger i den formbarhet och valfrihet deras
respektive schema erbjuder en användare. TEI innefattar en möjlighet för användaren att själv
utforma en för syftet relevant användning och använda sig av de märkord som önskas, och
kunna tilldela egna valda värden eller till och med utforma egna märkord. I stycke 5.2.2.3,
uppmärkning av olika ord och fraser: emfas, redogörs för attributet rend som använts i
samband med märkordet <emph>. Det finns inga konkreta förslag på vad rend kan tänkas ha
för olika värden. I Ibsenprojektet har värdet ”spr”  tilldelats, alltså <emph rend=”spr”>. Det
uppmärkta ordet har här presenterats i kursiv stil. Sperberg-McQueen (1991, s 36) anser med
axiomet No finite markup can be complete att det bör vara möjligt att vidareutveckla ett
märkspråk, genom att till exempel efter egna behov tillfoga nya märkord, vilket tilldelandet av
värde till rend inom Ibsenprojektet ovan visar. Sperberg-McQueens axiom kan här alltså
delvis förklara TEI struktur.

TEIs flexibilitet i det här hänseendet kan även sägas vara en följd av dess förankring inom
pluralismen och önskan att svara mot SGMLs generalitetsprincip och förhoppning att kunna
användas för alla former av dokument. Istället för att tillämpa ett enda märkspråk på flera
olika texter ansågs det inom pluralismen vara mer fruktbart att utarbeta en DTD för varje
genre eller litteraturform. TEI svarar mot de här önskemålen, vilket möjligheterna till en egen
tillämpning visar. Den som genomför uppmärkningen innehar här också en central roll.
Renear (1997, s 122) hävdar att uppmärkning är en mänsklig aktivitet och att en elektronisk
texts struktur till stor del beror på vad den som gjort uppmärkningen önskat betona.
Uppmärkningen är således en personlig process inom vilken tolkningar och intressen är av
stor betydelse. Sperberg-McQueen (1991, s 35) tilldelar liksom Renear den person som
genomför uppmärkningen en framträdande roll i sitt första axiom, Markup reflects a theory of
a text, och antyder därmed ett liknande betraktelsesätt.

Renear nämner inte inom vilken teoretisk riktning HTML kan placeras. Den här studien har
dock visat att HTML är mer generell än TEI, det går exempelvis inte att anpassa
uppmärkningen efter genre. En tolkning kan vara att HTML i enlighet med Renears
uttalanden hör till platonismen och syftar till att kunna tillämpas på ett stort antal olikartade
texter. HTML erbjuder ingen möjlighet till utformning utan snarare en fast uppsättning
märkord som avses brukas i samtliga med hjälp av HTML uppmärkta texter. Det är framför
allt texterna som anpassas till märkspråket och dess möjligheter och inte tvärtom.
Almqvistprojektet får hålla till godo med de märkord HTML erbjuder och kan, bortsett från
tilldelandet av namn på metadata inom <head>, inte begagna sig av egna värden såsom
Ibsenprojektet. Att TEIs schema består av ett så stort antal märkord av vilka de för ändamålet
mest relevanta kan väljas leder till att en ytterligare anpassning kan noteras, som däremot inte
är möjlig i HTML. Den teoretiska riktning som Renear (1997, s 122) kallar antirealism



betraktar elektroniska texter som produkter av de märkspråk de valt begagna sig av. En
tolkning av Almqvistprojektets uppmärkning är att texternas utformning är beroende av
HTML och dess möjligheter, vilket skulle innebära att HTML även kan härledas till det
antirealistiska synsättet.

I stycke 6.2 betonades skillnaden mellan uppmärkning av textuella segment, och det visade
sig att TEIs schema i större utsträckning än HTML medger en detaljerad uppmärkning av
olika ord och fraser. Den här skillnaden framgår tydligt projekten emellan vid digitalisering
av skådespel. Ibsenprojektets beskrivning av skådespel och även av versers rytmiska mönster
i dikter speglar det axiom Sperberg-McQueen (1991, s 37) benämner Texts are linguistic
objects , och visar att uppmärkning av frasstrukturer samt lexikalisk och fonetisk information
är hanterbart i TEI men inte i HTML. Som nämnts tidigare innehar emellertid HTML en klar
fördel genom möjligheten till att kunna länka samman olika dokument över webben.
Hypertext och länkning betonas även av Sperberg-McQueen, vilket är intressant med tanke på
att han skrev sin artikel redan 1991, då webben ännu inte fått sitt genombrott. Hypertext
betraktas av Sperberg-McQueen (1991, s 42) som en viktig aspekt vid skapandet av ett
märkspråk.

Som resonemangen ovan visat tillgodoser TEI i större utsträckning än HTML önskemålen
formulerade av Sperberg-McQueen i stycke 2.1. Det bör dock hållas i åtanke att Sperberg-
McQueen är en av företrädarna för TEI och att det naturligtvis påverkat innehållet i hans
artikel. Det här medför att en studie av HTML enbart utifrån de formulerade axiomen kan
leda till att Almqvistprojektets märkspråk framstår som bristfälligt, medan Ibsenprojektet ter
sig vara felfritt, vilket naturligtvis inte stämmer.

6.3.3 Tillämpning av märkspråken

Skillnaderna som de teoretiska perspektiven samt HTMLs och TEIs syften visat medför flera
konsekvenser för skönlitterära texters uppmärkning. Valet av märkspråk borde därför vara
beroende av respektive projekts syfte. Varje projekt som syftar till att digitalisera och märka
upp skönlitterära verk har att fatta beslut om vilka aspekter av verken som skall prioriteras
och inte. En komplex uppmärkning bör fylla sitt syfte och ha en funktion. Att lägga ner
mycket tid på att genomföra en detaljerad uppmärkning utan att veta varför är inte en god
lösning.

TEI behöver inte användas för alla skönlitterära texter, utan för att de projektansvariga anser
att den uppmärkning som är möjlig med hjälp av TEIs schema är givande för det aktuella
projektet. En konsekvens för de i den här undersökningen studerade projekten är den
tillgänglighet deras texter innehar. CJL Almqvist Samlade Verk läses utan att några åtgärder
måste vidtas direkt över webben. För att läsa de digitaliserade texterna i Henrik Ibsens Skrifter
bör däremot en specifik mjukvara såsom exempelvis Panorama inskaffas och installeras,
vilket kräver vetskap om var en sådan mjukvara finns tillgänglig. Förslagsvis bör HTML
användas för digitalisering då de skönlitterära texterna önskas spridas till en stor mängd läsare
och då möjligheten till att i stor utsträckning kunna märka upp olika textuella segment inte ses
som ett primärt önskemål. TEI däremot kommer till sin rätta då uppmärkningen har ett
framträdande fokus inom projektet, som i de fall då en komplex uppmärkning av skådespel,
dikter eller romaner för olika motiv anses vara fruktbar. TEI kan här bidra till en vidare
bearbetning av texterna som inte anses vara lika viktig för användarna av HTML. Dessutom
är en användning av TEI givande om en önskan att själv arbeta fram en egen utformning av



märkspråket finns, anpassad efter den text som ska märkas upp. Slutligen bör TEI användas
då målgruppen är begränsad och har kännedom om TEI och dess möjligheter.

Ovanstående tankegångar speglar innebörden i Sperberg-McQueens första axiom, Markup
reflects a theory of a text. HTMLs och TEIs respektive syften återger i Almqvist- respektive
Ibsenprojekten i själva verket teorin bakom de texter de avser märka upp, och projektens
tillämpning av märkspråken kan därför sägas ge information om vad som enligt de
projektansvariga utgör det essentiella i de uppmärkta texterna. Sperberg-McQueen (1991, s
34) menar att en elektronisk text består av en representation av originaltexten, och att en
sådan representation avslöjar författarens (eller den som gjort uppmärkningen) medvetna eller
omedvetna tolkningar av texten i fråga.

6.3.4 Konklusion

Undersökningen har visat att TEI möjliggör en mer detaljerad uppmärkning än HTML.
Uppmärkning av olika textuella segment såsom komponenter typiska för skådespel och dikter
är genomförbar med hjälp av TEI men däremot inte i HTML. En tolkning skulle här kunna
vara att TEI är ett för syftet, det vill säga att märka upp skönlitterära texter, bättre och mer
passande märkspråk än HTML. Ett sådant ställningstagande är befogat med tanke på att TEI
har ett snävare användningsområde och syfte än HTML, nämligen att märka upp humanistiska
texter. Det bör här emellertid påpekas att TEI inte behöver vara en utmärkt lösning utan
däremot kan medför en hel del problem för en eventuell användare. TEI är inte ett enkelt
märkspråk, det tar tid och engagemang att sätta sig in i dess komplicerade schema och i vissa
situationer är arbetet inte värt mödan. HTML har ett bredare användningsområde och når via
webben ut till en större grupp människor. Det är dessutom mer känt än TEI och lättare att
sätta sig in i och använda. Medan texter uppmärkta i HTML läses med väl utspridda
programvaror, kräver TEI däremot en särskild sådan. Vid skrivandets stund är HTML
dessutom mer spritt och känt och det finns dessutom flera publicerade verk som behandlar
HTML. Dessa faktorer leder förmodligen till att många som står inför genomförandet av en
digitalisering upplever det som enklare att begagna sig av HTML.

Valet av märkspråk bör dock grundas i projektets syfte.  Som visats ovan erbjuder TEI och
HTML olika fördelar och kan därför sägas komplettera varandra. Det bör hållas i åtanke att
deras roller kan komma att förändras. Eftersom webben ständigt utvecklas kan dess struktur
vara betydligt förändrad inom ett antal år, och att idag förutsäga HTMLs respektive TEIs roll
är inte möjligt. Förmodligen kommer bruket av märkspråket XML spridas och en
konvertering av komplexa uppmärkningar utifrån TEI kommer kanske inte att vara praktiskt
genomförbar.

7.  Sammanfattning

Studien för den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i några tankar kring digitalisering av
skönlitterära verk. Två märkspråk, HTML, Hypertext Markup Language, och TEI, Text
Encoding Initiative används för att konvertera tryckt material till en elektronisk motsvarighet.
Funderingar över huruvida de båda märkspråken medför konsekvenser för ett
digitaliseringsprojekt, och om det har någon betydelse vilket märkspråk ett projekt använder
sig av, ledde till att uppsatsens problemställning tog form. Om likartade digitaliseringsprojekt
använder sig av skilda märkspråk, vad ger det för (eventuella) konsekvenser? Har valet av



märkspråk någon betydelse för projektens resultat? Syftet, som utformades med grund i
ovanstående problem, är att studera och försöka jämföra i vilken utsträckning två olika
märkspråk, HTML och TEI, ger stöd för bibliografisk information och annan metadata samt
uppmärkning av textuella segment, vid digitalisering av tryckt material i två nordiska
utgivningsprojekt.

 Frågeställningarna som avsåg uppfylla syftet är:
1. I vilken utsträckning ger uppmärkningen bibliografisk information och annan metadata

om texterna?
2. I vilken utsträckning synliggör uppmärkningen olika textuella segment inom verken?
3. Vilka konsekvenser får användningen av de valda märkspråken för utgivningsprojekten?

De studerade projekten utgörs av det norska Henrik Ibsens Skrifter, som tillämpar en
användning av TEI, samt Vitterhetssamfundets CJL Almqvists Samlade Verk, vilket använder
sig av HTML.

Undersökningen tillämpar en kvalitativ metod bestående av litteratur- och källstudier.
Litteraturstudien görs i den teoretiska delen av uppsatsen medan källstudiens koncentration
ligger på granskningen av de båda projektens uppmärkning. Almqvistprojektets och
Ibsenprojektets texter studeras utifrån hur de ser ut i uppmärkt form. I samband med analysen
tillämpas en helhetsanalys, som syftar till att se ett sammanhang i det studerade materialet.
Specifika teman har valts ut och de uppmärkta texterna studeras sedan utifrån dessa. Den
litteratur som används i uppsatsen har valts utifrån kriterier såsom validitet och reliabilitet. En
betydande del av det använda materialet har inhämtats från webben, såsom de uppmärkta
texterna och information om projekten.

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har sin grund i texter som behandlar teorier om texter
och uppmärkning. Två artiklar, av Sperberg-McQueen samt Renear, ges stor fokus. Sperberg-
McQueen redogör för nio axiom, vilka han anser bör has i åtanke vid konstruktionen av ett
märkspråk. Uppmärkning reflekterar enligt honom den bakomliggande teorin och tolkningen
av en text, och inget märkspråk kan anses vara fullkomligt, är några av de teser Sperberg-
McQueen lägger fram. Renear presenterar tre teorier om textualitet: platonism, pluralism och
antirealism. Dessa teorier återger olika användningsområden och synsätt vid uppmärkning av
texter, såsom exempelvis platonismen, inom vilket SGML ryms, som syftar till en bred och
generell tillämpning på flera olika typer av texter. Vidare redogörs för några beskrivningar av
uppmärkning och märkspråk, olika former av uppmärkning samt komponenter som ingår i ett
märkspråk.

Tre olika märkspråk lyfts fram och beskrivs: HTML och TEI samt det märkspråk de båda
utvecklas ifrån: SGML. SGML tillämpar beskrivande märkning, och kan användas för flera
olika ändamål med flera olika programvaror och datortyper. Dess ursprung dateras till 1986,
och arbetades fram av ISO, International Organization for Standardization. HTML skapades
runt decennieskiftet 1980/90, och avsågs förbättra hanteringen av information inom CERNs
organisation. Lösningen hette hypertext. HTML används idag som om det vore en form av
procedurmärkning, vilket många utlyser varningar för, eftersom ett dokumentets utseende på
webben inte kan garanteras. Den stora mängd information som finns på webben idag medför
problem att återfinna specifika dokument. Metadata kan utgöra en lösning till detta problem.
Möjligheter till att tilldela en text uppmärkt i HTML metadata finns inom ramen för elementet
<head></head>, och <meta>. För ändamålet avsedda metadatascheman kan också användas,
såsom exempelvis Dublin Core Metadata Element Set. TEI är ett märkspråk som syftar till att



märka upp humanistiskt och samhällsvetenskapligt material. Det arbetades fram i slutet av
1980-talet. Dokument uppmärkta enligt riktlinjerna för TEI innehåller, förutom den
uppmärkta texten, en TEI Header med bibliografisk information om dokumentet i fråga. TEI
Header består av fyra olika delar, så kallade beskrivningar, varav endast den första,
filbeskrivningen, är obligatorisk. TEIs schema struktureras upp i ett antal märkordsgrupper
som kallas kärnmärken, basmärken, tilläggsmärken och hjälpmärken. Gruppen av basmärken
väljs utifrån vilken litteraturform eller genre som ska märkas upp.

De båda projekten, CJL Almqvist Samlade Verk, samt Henrik Ibsens Skrifter, utgör två
exempel på nordiska digitaliseringsprojekt med koncentration på skönlitteratur. Almqvists
Samlade Verk är ett projekt av Vitterhetssamfundet och Almqvistsällskapet som avser ge ut
Almqvists texter i både tryckt och elektronisk form. Projektet har valt att använda sig av
HTML eftersom de anser det vara ett flexibelt format som gör texterna tillgängliga över
webben och kan länkas till andra dokument. Henrik Ibsens Skrifter syftar till att ge ut den
valda författarens verk både tryckt och elektroniskt och använder sig av TEI för att märka upp
den elektroniska utgåvan. TEI används eftersom de projektansvariga vill att materialet är
användbart över en längre tid och att kopplingar till andra system kan göras, samt att texterna
görs sökbara på vissa speciella komponenter.

Undersökningen visade att Ibsenprojektet i större utsträckning än Almqvistprojektet tilldelar
sina texter bibliografisk information och metadata. Enda undantaget är nyckelord, som endast
anvisats Almqvists texter, men generellt sett är Ibsenprojektets uppmärkning utifrån den här
aspekten mer detaljerad. Texterna inom Almqvistprojektet tilldelas viss information om titel,
författare, information om källmaterial och den elektroniska utgåvan, men uppmärkningen har
inte visat sig vara konsekvent, en del texter innehar mer information än andra, och speciella
märkord används inte. Elementet <title> inkluderar både författare och titel, även fast det med
HTML är möjligt att med ett specifikt märkord beskriva författarens namn.

Utifrån aspekten uppmärkning av textuella segment visade Ibsenprojektet upp den mest
detaljerade informationen. Almqvistprojektet begränsade sig främst till användning av
märkorden <p> för stycken, <h1> och så vidare för rubriker, samt <em> och <i> som
markerar flera olika former av ord och fraser, som återges i kursiv stil på skärmen. Antalet
använda märkord var betydligt större inom Ibsenprojektets texter, samt mer specifika. Det
visade sig att Almqvist texters uppmärkning hade kompletterats med hjälp av länkning, och
mycket av den information specifika märkord kan bidra med löstes på så sätt.
Almqvistprojektet har förmodligen strävat efter att göra den elektroniska versionen till en
motsvarighet till den tryckta utgåvan. Resultaten visade dock att TEI erbjuder mer möjligheter
än HTML.

Valet av märkspråk visade sig ha vissa konsekvenser för de båda projekten, såsom
möjligheten till uppmärkning av texters olika komponenter och tillgänglighet. TEI består av
ett mer detaljerat schema än HTML, men är även mer komplicerat och kräver tid att lära sig.
En medvetenhet om HTMLs och TEIs respektive syften är nödvändig för att förstå skillnaden
mellan de båda projektens uppmärkning. Märkspråken skapades utifrån två skilda behov,
vilket bidragit till dess fortsatta användning. I enlighet med Sperberg-McQueens axiom
Markup reflects the theory of a text speglar de samt projektens tillämpning av dem teorin
bakom de texter som märkts upp. HTML och TEI uppvisar olika fördelar och nackdelar, och
varje projekt som avser digitalisera skönlitteratur bör fundera över vilket märkspråk som bäst
lämpar sig för projektets egna syften.
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Bilaga 1. Bibliografisk information och metadata i Almqvistprojektets texter

8. Tönrosens bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI

<title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 8</title>

9. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV

<head>
   <title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 9</title>
   <meta http-equiv=”keywords" content ="Carl, Jonas, Love, C.J.L., Almqvist,
      Vitterhetssamfundet, Törnrosens bok, Duodesupplaga">
   <meta http-equiv="description" content ="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 9. Törnrosens
       bok. Duodesupplagan. Band XII&shy;XIV. I bokform har verket utgivits av Svenska
       Vitterhetssamfundet. Hypertextversionen utarbetad på Språkdata, Göteborgs
       universitet.">
   <link rev= made href =svemgs@svenska.gu.se>
   <!-- Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata -->
</head>

21. Det går an. Hvarför reser du?

<title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 21</title>

23. Amalia Hillner

<title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 23</title>

25. Tre fruar i Småland

<head>
   <title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 25</title>
   <meta http-equiv=”keywords" content="Carl, Jonas, Love, C.J.L., Almqvist,
      Vitterhetssamfundet, Tre fruar i Småland">
   <meta http-equiv="description" content="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 25. Tre fruar i
      Småland. Texterna redigerade och kommenterade av Lars Burman. I bokform har verket
      utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet. ISBN 91 7230 075 2. Hypertextversionen
      utarbetad på Språkdata, Göteborgs universitet.">
   <link rev= made href=svemgs@svenska.gu.se>
   <!-- Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata -->
</head>

26. Monografi

<title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 26</title>



30. Herrane på Ekolsund, del 1 och 2

<head>
    <title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 30</title>
    <meta http-equiv ="keywords" content="Carl, Jonas, Love, C.J.L., Almqvist,
       Vitterhetssamfundet, Tre fruar i Småland">
     <meta http-equiv ="description" content="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 30. Herrarne på
         Ekolsund, del 1 och 2. I bokform har verket utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet.
         Hypertextversionen utarbetad på Språkdata, Göteborgs universitet.">
     <link rev = made href =svemgs@svenska.gu.se>
     <!-- Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata -->
</head>

31. Herrane på Ekolsund, del 3

<head>
   <title>C.J.L. Almqvist. SAMLADE VERK 31</title>
   <meta http-equiv="keywords" content ="Carl, Jonas, Love, C.J.L., Almqvist,
         Vitterhetssamfundet, Tre fruar i Småland">
    <meta http-equiv ="description" content ="C.J.L. Almqvist: Samlade Verk 31. Herrarne på
        Ekolsund, del 3. I bokform har verket utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet.
        Hypertextversionen utarbetad på Språkdata, Göteborgs universitet.">
     <link rev = made href = svemgs@svenska.gu.se>
     <!-- Denna sida gjordes av Mickel Grönroos, Språkdata -->
</head>



Bilaga 2. Uppmärkning av textuella segment inom Almqvistprojektet. Exemplet
består av ett utdrag från volym 21, Det går an, s 31-40.

 <p>Sergeanten blef som en ny menniska, sedan denna sten fallit ifrån hans bröst; han steg
   omkring i rummet, blef dubbelt otvungen, glad och förekommande.
   Men den vackra glasmästardottern deremot undergick ej ringaste förändring.
   Hon satt vid bordet, åt och tog för sig, visserligen på ett behagligt sätt, men någon högre
   grace syntes icke mycket i dessa åtbörder.
   Hon kallade sin nya bekante Du i hvart fjerde ord, utan allt hinder ifrån något slags blyghet
   eller förnämhet.
   Hon syntes oändligt hemmastadd.
<p>Sergeanten, som, åtminstone i afseende på fasonerna, kände sig öfverlägsen, var af denna
   känsla desto lyckligare, och sade: bästa Sara, litet mer hallon? den här grädden är ju rätt
   god?
<p>Präktig! tack! jag mins dernere vid Lunds brunn i fjolsomras -
<p>Han gick ut och beställde mera hallon.
<p>I detta ögonblick smällde signalskottet från ångbåten.
<p>Se så! sade hon, steg upp och satte handskarne på sig.
   Gif hallonen återbud!
<p>Bästa Sara, sitt! hallonen komma straxt, nog hinna vi dit ner till stranden -
<p>Ne-nej! precis är bäst att vara.
   Fråga hvad det kostar? tillade hon, satte schaletten på sig, och drog upp en näsduk, hvarur
   börs-ändan framstack.
<p>Hvad? inföll sergeanten.
<p>Fort - fort! Hon gick nu sjelf förbi honom fram till disken i salstugan, och frågade hvad
   anrättningen kostat.
<p>1 R:dr 24 sk.
<p>Här, kära mamsell! (hon upptog ur sin gröna silkespung) är 36 sk.
   för min räkning - det gör hälften - adjö, jungfru! nickade hon derefter åt uppasserskan, som
   inburit.
<p>Nicken, både åt <em>mamsellen</em> och <em>jungfrun</em>, var vänlig, men af det
   öfverlägsna slaget, och tycktes innebära att hon icke synnerligen efterfrågade någondera
   sorten.



Bilaga 3. Bibliografisk information och metadata i Ibsenprojektets texter. TEI
Header, exempel från Catilina, 1850.

<teiHeader>
<fileDesc>
   <titleStmt>
      <title>Catilina</title>
      <title>Catilina 1850, elektronisk versjon 1</title>
      <author>Henrik Ibsen</author>
      <author>Brynjolf Bjarme</author>
      <funder>Første elektroniske versjon finansiert som eget prosjekt av Norges Forskningsråd
          og over årlige budsjetter ved NAVFs edb-senter for humanistisk forskning</funder>
      <funder>Versjon for prosjektet Henrik Ibsens skrifter finansiert fra NFR og universitetene
           i Bergen, Oslo og NTNU</funder>
      <respStmt>
         <resp>redigert i Ibsenkonkordansprosjektet</resp> <name>Harald Noreng</name>
         <resp>Dataansvarlig i Konkordansprosjektet</resp><name>Knut Hofland</name>
          <resp>Konvertering til TEI, mai 1998</resp><name>Espen S. Ore</name>
       </respStmt>
   </titleStmt>
   <publicationStmt>
      <p>Tilrettelagt av prosjektet Henrik Ibsens skrifter, bygget på elektronisk tilgjengelig
          tekst fra Ibsenkonkordansen, elektronisk versjon fra NAVFs edb-senter for humanistisk
          forskning nå inngått i HIT-senteret, Universitetet i Bergen. Denne tilretteleggingen
          påbegynt i mai 1998.</p>
   </publicationStmt>
   <sourceDesc>
      <p>Transkripsjon av Catilina 1850</p>
   </sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
   <p>This text wil be used for a collated version of Catilina, collated from exemplares of the
      1850 edition. The text is encoded withithin the Drama base set with the text critical
      additional code set.</p>
</encodingDesc>
<profileDesc>
   <langUsage>
     <language ID="IbsenDansk">
      </language><p>Foreløpig koding for Ibsens språk</p>
   </langUsage>
</profileDesc>
<revisionDesc>
   <change><date>10.12.98</date>
      <respstmt><name>ESO</name><resp>SGML/Panorama</resp></respstmt><item>
         Koding er rettet opp og teksten lest i Panorama browser Plug-in.</item></change>
   <change><date>24.05.98</date>
      <respstmt><name>ESO</name><resp>TEI verifisering</resp></respstmt><item>Koding
         er rettet opp og teksten verifisert i NSGMLS (så langt jeg kan bygge på resultatene
         herfra).</item></change>



   <change><date>15.05.98</date>
      <respstmt><name>ESO</name><resp>Datakoding</resp></respStmt><item>Første
      TEI-tilpassing, basert på stort sett automatisk konvertering +
      innsetting av TEI-Header-informasjon, første versjon.</item></change>
</revisionDesc>
</teiheader>



Bilaga 4. Uppmärkning av textuella segment inom Ibsenprojektet. Exemplet består av ett
utdrag från skådespelet Vildand.

<sp who="HJALMAR"><speaker>HJALMAR</speaker>
   <stage>som har hørt samtalen.</stage>
   <p>Du skulde ikke sendt mig den indbydelse, Gregers.</p></sp>
<sp who="GREGERS"><speaker>GREGERS.</speaker>
   <p>Hvad! Det heder jo at selskabet skal være for <emph rend="spr">mig</emph>.
      Og så skulde jeg ikke be' min eneste og bedste ven - </p> </sp>
<sp who="HJALMAR"><speaker>HJALMAR.</speaker>
   <p>Men jeg tror ikke din far liker det. Jeg kommer jo ellers aldrig her i huset. </p> /sp>
<sp who="GREGERS"><speaker>GREGERS.</speaker>
   <p>Nej, det hører jeg. Men jeg måtte da se dig og tale med dig; for jeg rejser visst snart
      igen. - Ja, vi to gamle skolekammerater, vi er rigtignok kommet langt bort ifra hinanden,
      du; vi      har nu ikke set hinanden på sexten-sytten år. </p></sp>
<sp who="HJALMAR"><speaker>HJALMAR.</speaker>
   <p>Er det så længe siden?</p></sp>
<sp who="GREGERS"><speaker>GREGERS.</speaker>
   <p>Ja, det er det rigtignok. Nå, hvorledes har du det så? Du ser godt ud. Du er næsten ble't
      fyldig og svær.</p></sp>
<sp who="HJALMAR"><speaker>HJALMAR.</speaker>
   <p>Hm, svær kan man vel ikke kalde det; men jeg ser rimeligvis noget mandigere ud end
      dengang.</p></sp>
 <sp who="GREGERS"><speaker>GREGERS.</speaker>
   <p>Ja, det gør du; dit ydre har ikke lidt noget.</p></sp>
<sp who="HJALMAR"><speaker>HJALMAR</speaker>
<stage>i dystrere tone.</stage>
   <p>Men det indre, du! Der kan du tro, det ser anderledes ud! Du ved jo, hvor forfærdelig
alting er styrtet sammen for mig og mit siden vi to sås.</p></sp>


