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 U nder de senaste åren har förlag, bibliotek 
och bokhandlare satsat stort på e-böcker, 
och en stor del av den nyutkomna skön- 

och facklitteraturen utkommer i dag både som 
tryckt bok och som e-bok. På biblioteken sjunker 
utlåningsstatistiken för tryckta böcker medan e-
boksutlåningen stiger. Men vad läser vi när vi lä-
ser en e-bok? Vad händer med en roman när den 
utges som digital fil? För den som vet vilket hant-
verk och vilken uttryckspotential som bokens 
form kan rymma, kan frågor som dessa tyckas 
märkligt frånvarande.

E-bokens intåg på bokmarknaden har natur-
ligtvis inte skett helt obemärkt. Litteraturveta-
ren Alexandra Borg hör till dem som lovordar 
den digitala läsningens nya förutsättningar. I en 
artikel i Upsala Nya Tidning 2012, som följdes av 
en serie debattinlägg, framhåller hon exempelvis 
positiva aspekter som att nya läsgemenskaper fro-
das på internet. Borg hävdar att läsning ”[i] den 
västerländska kulturen har […] betraktats som 
en av de mest enskilda av praktiker, något man 
gör i avskildhet”. Med den nya tekniken har detta 
förändrats: ”Att socialisera kring boken och lä-
sandet har blivit det nya svarta i bokbranschen.” 
Andrew Piper, verksam vid McGill University i 
Montreal, antar ett mer kritiskt förhållningssätt i 
boken Book Was There: Reading in Electronic Times 
(2012; se även Pipers blogg med samma namn). 
Piper påpekar att läsning som social aktivitet och 
delande av böcker är långt ifrån något nytt fe-
nomen. Han reflekterar över en mängd faktorer 
som påverkar läsningen – den fysiska kontakten 
med mediet, platsen där man läser, sättet att dela 

och ge bort litteratur – och hur det historiska bru-
ket av tryckta böcker skiljer sig från digitala filers 
potential i dessa avseenden. Rasmus Fleischer 
(2011) har kritiserat svenska biblioteks hantering 
av digitala medier och bland annat efterlyst ett 
mer aktivt förhållningssätt där bibliotekens verk-
samhet och tjänster inte kontrolleras av kommer-
siella aktörer utan av bibliotekens egna visioner. 

Något som saknats i diskussionen om e-böcker 
är kvalitativa fallstudier av vad som kan ske med 
ett litterärt verk när det publiceras som både 
tryckt bok och e-bok. I denna artikel träder jag 
därför in i e-boksläsarens roll, samtidigt som 
jag relaterar det jag ser till den tryckta utgåvan 
av samma verk och min läsning av denna, samt 
till det vi sedan tidigare vet om bokformgivning 
och texters materialitet. Det är här fråga om en 
bok som inte har producerats för att läsas i di-
gital miljö från början, utan som först publice-
rats i tryckt form: Fredrik Ekelunds tolfte roman 
Fadevår, tack för ljuset! från 2010. Boken utnyttjar 
bland annat typografins och interpunktionens 
uttrycksförmåga på flera sätt (se Dahl 2013), vilket 
gör den till ett intressant studieobjekt. Vad kan 
ha hänt i förvandlingen till e-bok av en bok där 
det materiella och paratextuella har så stor bety-
delse?

Skillnaderna återfinns både på det tekniska 
handhavandeplanet, där de gäller generellt för 
läsning av e-böcker, och i själva den aktuella 
romanens visuella form. I de diskussioner om e-
böcker som refererats ovan är det framför allt de 
tekniska och generella aspekterna som tas upp. 
Här ska också först nämnas observationer på 
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detta plan, innan jag går närmare in på skillnader 
som gäller just denna roman och dess paratexter 
samt sättning, typografi och interpunktion.

Lästekniska aspekter

Den e-bok jag studerar har jag lånat från ett kom-
munalt bibliotek och läst på en läsplatta (Ipad). 
För att kunna ladda ner filen krävs även ett an-
vändarkonto hos mjukvaruföretaget Adobe. Ef-
ter en månad blir filen krypterad, vilket är bib-
liotekets sätt att lösa uppgiften att ”låna ut” en 
digital fil. När jag laddat ned e-boken syns den 
som ikon i programmets ”bibliotek”. Den tryckta 
boken kan jag placera i vilken miljö jag vill, med-
an e-boksfilen är direkt kopplad till programvar-
ans och maskinvarans miljö och utseende. Pro-
gramvaran är engelskspråkig varför all kringtext 
i filen är på engelska. Boken kallas i programmet 
för item. 

Den fysiska upplevelsen av att möta boken i 
digital form skiljer sig mycket från hur det är att 
läsa den tryckta boken (jfr Hillesund 2010, Piper 
2012). Läsplattan styrs genom fingerrörelser, var-
för jag kommer betydligt närmare texten fysiskt 
än när jag läser den på en datorskärm. Ändå är 
skillnaden mot boken påtaglig. Jag har ingen 
fysisk förnimmelse av den del av boken som jag 
inte just nu läser, utan kan bara se den aktuella 
sidan och, om jag vill, en innehållsförteckning. 
Jag påverkar inte heller e-boken med min kropp. 
Å andra sidan kan jag ändra många inställningar 
i filen: textstorlek, marginalbredd, ljusstyrka, vil-
ken e!ekt programmet ska använda när jag by-
ter sida (Flip, Slide, Fade eller Cut) och om jag vill 
visa pagineringen eller ej – jag kan till och med 
byta typsnitt, radavstånd samt färg på text och 
bakgrund. Bokens ”omslag”, som är filens första 
sida och ikonen i programmets ”bibliotek”, där 
de e-böcker jag har laddat ned visas, är den enda 
sida jag inte kan ändra utseendet på. Jag kan allt-
så påverka e-boken på andra sätt än boken, sam-
tidigt som ingen av de förändringar jag gör där 
kommer att lämna avtryck; i stället utplånas de 
när lånetiden löpt ut. (Köper jag boken förmodar 
jag att ändringarna kvarstår så länge filformatet 
är i bruk.) I den tryckta boken lämnar mina kom-
mentarer och handrörelser däremot spår, och 
hade jag lånat den på biblioteket hade jag sett 
spår av tidigare läsare. E-bokens text omges i stäl-

let av programmets funktioner i ett svart fönster.
I e-boken kan läsaren göra anteckningar ge-

nom att trycka på en knapp och sedan skriva på 
plattans tangentbord. I detta skrivläge kan jag 
dock inte samtidigt läsa texten, och anteckning-
arna, bookmarks, kopplas bara till en bestämd 
sida, inte till en särskild plats på den. När jag se-
dan går tillbaka till sidan syns inte anteckningar-
na där; de återfinns i stället genom att jag öppnar 
listan med de bookmarks jag gjort. En annan stor 
skillnad är att jag i e-boken kan söka efter ett ord 
eller en fras. Funktionen är praktisk om jag vill 
citera, forska eller leta inkonsekvenser. E-boksfi-
len erbjuder mig alltså, i betydligt högre grad än 
den tryckta boken, att betrakta och hantera den 
litterära texten som data. 

Andrew Piper (2012) diskuterar vad som hän-
der med den gemensamma läsupplevelsen och 
erfarenheten när verk inte längre är stabila utan 
blir öppna för vem som helst att duplikera och 
göra till sin egen version. Frågans relevans blir 
tydlig när vi jämför Fadevår, tack för ljuset! som 
tryckt bok och som e-bok, men också om vi jäm-
för två olika digitala kopior av samma verk. När 
så mycket kan anpassas och förändras av den en-
skilda läsaren blir läsupplevelsen mer av en pri-
vat angelägenhet, och mindre av en gemensam 
erfarenhet. Samtidigt vill jag betona att det inte 
är tekniken i sig som gör läsningen privat eller 
gemensam, utan hur vi använder den. Det går 
naturligtvis att tänka sig digitala läsvanor med 
större utrymme för gemensamma erfarenheter 
än vad dagens e-boksformat erbjuder.

I den nedanstående analysen har jag jämfört 
den tryckta boken med e-bokens förhandsinställ-
da utseende. 

Paratexter 

Paratexter är de element som finns mellan text 
och omvärld, som ramar in, omger och presen-
terar texten (Genette 1997). I programmet syns en 
innehållsförteckning där texten är indelad i pa-
ratextuella kategorier, benämnda: omslag, dedika-
tion, citat, förord, Fadevår, tack för ljuset!, Av Fred-
rik Ekelund har tidigare utgivits samt Copyright. 
I den tryckta boken finns inga sådana explicita 
rubriker för paratexterna. E-bokens rubricering-
ar följer i varierande grad vedertagna begrepp 
för paratexter i romaner. Varifrån de nya rubri-
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ceringarna kommer är oklart och de är knappast 
mer genomskinliga än de vedertagna, ”citat” kan 
exempelvis betyda många olika saker men anger 
här sidan med två inledande motton. ”Förord” 
ger en mer specifik bestämning till en sida vars 
förhållande till huvudtexten är mer di!ust i den 
tryckta boken (se vidare nedan). Uppslaget med 
bokens åtta fotnoter (egentligen slutnoter) finns 
inte med i innehållsförteckningen och är alltså 
troligen svårt att hitta till för den som vill läsa 
dem. Själva notsi!rorna i huvudtexten har helt 
fallit bort i e-boken; i stället för upphöjda si!ror 
står små upphöjda punkter, vilka läsaren antag-
ligen inte lägger märke till om hon inte jämför 
med den tryckta boken och vet var hon ska leta. 
Man har alltså inte använt möjligheten till hyper-
länkar, vilket hade gjort fotnoterna lätt tillgäng-
liga i e-boken. I stället har fotnoterna, när läsa-
ren väl hittar dem längst bak, blivit obegripliga. 
Fotnoterna är i Fadevår, tack för ljuset! ett av flera 
grepp som alluderar till en akademisk diskurs, 
en referens som alltså blir betydligt svagare i e-
boken.

Skyddsomslaget på den tryckta boken, med ett 
fotografi av en pojke på framsidan och en baksi-
destext på baksidan, samt pressklipp och förfat-
tarpresentation på innerflikarna, saknar motsva-
righet i e-boken. Insidan av pärmarna och första 
och sista sidorna i den tryckta boken är mycket 
speciella: på ett tjockare papper har tabeller med 
fotbollsresultat tryckts med vit och grå text mot 
ljusblå bakgrund. Den ljusblå bakgrunden över-
ensstämmer med skyddsomslagets himmelsblå. 
Omslagsbilden, den ljusblå färgen och fotbollsta-
bellerna ger boken, vars huvudpersonen är just 
en fotbollsintresserad pojke, ett pojkaktigt in-
tryck. Inga av dessa paratextuella fenomen finns 
med i e-boken. Att tabellerna är mer än dekora-
tion, att de faktiskt medvetet från författarens 
sida ingår i romanens meningsskapande, blir up-
penbart genom att de hänvisas till explicit i den 
första av bokens fotnoter: ”Fadevår, ge mig si!-
ror, si!ror, si!ror! (Se för- och eftersättsbladen.)”. 
Denna hänvisning till ”för- och eftersättsbladen” 
blir alltså obegriplig för e-boksläsaren.

Det första som möter e-boksläsaren är i stället 
en titelsida, i innehållsförteckningen kallad ”om-
slag”. Denna syns som ikon för boken i program-
met, och som förstasida när boken öppnas, och 
fungerar alltså som motsvarande både omslag 

och titelsida. På sidan syns vita bokstäver mot en 
gällt turkosblå färgplatta. Bakgrundsfärgen skif-
tar i högerkanten på ett sätt som svagt efterlik-
nar en boks tredimensionalitet, vilket signalerar 
just att detta är motsvarigheten till bokomslaget. 
Den turkosblå färgen tyder på att formgivaren av 
e-boken i någon mån utgått från den tryckta bo-
ken. Färgen här ger dock andra associationer; den 
är mer gräll än pojkaktig och sidan överlag ser 
framför allt amatörmässig ut. Typsnittet är svår-
läst eftersom bokstäverna är pixliga och ojämna. 
Texten är placerad annorlunda på sidan än i bo-
ken, men innehåller liksom bokens titelsida och 
framsida titel, författare och förlag. I den tryckta 
boken är alla bokstäver på omslaget gemena, i 
e-boken används versalgemener vid författarens 
och förlagets namn och titelns första ord. På den-
na punkt har alltså typografin normaliserats.

På de tre följande sidorna, med ”dedikation”, 
”citat” och ”förord”, står texten högst upp i vän-
ster hörn, medan pagineringen visas högst upp 
till höger. I den tryckta boken är texten på dessa 
sidor däremot högerställd och placerad strax 
ovan mitten på sidan, enligt gyllene snittets pro-
portioner. Texten på den sida som i e-boken blivit 
bestämd med titeln ”förord” är i den tryckta bo-
ken svårklassificerad och obestämd. De fyra hö-
gerställda raderna, inledda med en datering, kan 
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läsas som en kort dikt eller som en lös anteck-
ning, och framstår som en sorts inledning eller 
anslag till boken, på gränsen mellan ett paratex-
tuellt förord, som berättar vilken intention för-
fattaren har med boken (jfr Genette 1997, s. 221) 
och ett första kapitel i huvudtexten. Raderna är 
högerställda och har ojämn vänstermarginal, 
varför de kan läsas som en kort dikt eller som en 
lös anteckning.

I huvudtexten förekommer två bilder. Den ena 
föreställer en karta och den andra en samlarbild 
med fotbollsspelaren Bosse Larsson. I den tryckta 
boken är bilderna infällda i texten; i e-boken står 
de i stället centrerade mellan två stycken. Bilder-
nas relation till den omgivande texten blir alltså 
annorlunda, och läsare tar inte del av dem vid 
samma punkt i texten. Båda bilderna står i e-bo-
ken dessutom före en replik, som de därigenom 
får en koppling till som inte finns i den tryckta 
boken, och som mest framstår som förvirrande. 
När kartan står efter det kolon som anför den 

kommande repliken kan läsaren lätt få intrycket 
att det i själva verket är kartan som anförs. 

Sättning, typografi och interpunktion

Även om läsaren kan förändra en stor del av ty-
pografin, är det intressant att jämföra e-bokens 
typografiska förhandsinställningar med den 
tryckta bokens sättning, eftersom skillnaderna är 
många och förhandstypografin har gjorts särskilt 
för denna bok och därmed har viss auktoritet. I 
den tryckta boken börjar nytt kapitel en bit ned 
på sidan, medan all text i e-boken börjar högst 
upp i vänsterkanten. I e-boken är texten vänster-
ställd, medan texten i den tryckta boken är ut-
sluten (marginaljusterad). En principiell skillnad 
mellan formaten är att radfallet i e-boken varie-
rar med storleken på programmets fönster – vil-
ken förstås kan variera både beroende på läsarens 
preferenser och på maskinvaran. Den angivna 
”pagineringen” är densamma oavsett hur stort 
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fönstret är; den är alltså bunden till innehållet. 
Ändå följer den här inte den tryckta bokens pa-
ginering, som räknar redan från smutstitelsidan, 
varför huvudtextens första sida, den första med 
utsatt sidnummer, får nummer 11. I e-boken är ti-
telsidan den första sidan, och varje sida har utsatt 
paginering. Huvudtextens första sida får därför 
i e-boken nummer 5. Di!erensen får konsekven-
sen att sidhänvisningar blir formatberoende.

Marginalerna i e-boken är mycket smala på 
sidorna och bara en aning bredare i över- och 
nederkant. I boken är marginalerna väl tilltagna 
enligt normen för bokproduktion och läsbarhet. 
Typsnittet i e-boken är ett seriftypsnitt som på-
minner starkt om det som används i den tryckta 
boken, men står tätare; bokstäverna går in i var-
andra på ett sätt som inte brukar förekomma i 
professionell bokproduktion. Radavståndet är 
också betydligt kortare, med undantag för vid 
nytt stycke; före varje indrag är radavståndet 
längre, vilket inte förekommer i modern bok-

produktion, men är standardinställningen i 
nyare versioner av ordbehandlingsprogrammet 
Word. Därmed ger dessa varierande radavstånd 
ett oprofessionellt intryck. Sammantaget är text-
massan i e-boken betydligt kompaktare än i den 
tryckta boken. I en digital bok finns det knappast 
några ekonomiska incitament för att tränga ihop 
texten; i stället kan ju digitala texter vara gene-
rösa med utrymmet och hjälpa läsaren genom att 
använda sidans spatialitet på ett sätt som inte är 
ekonomiskt försvarbart i tryckta böcker (jfr t.ex. 
Luna 2011). Kompaktheten i detta fall framstår 
därmed som ogenomtänkt. Läsaren kan öka rad-
avståndet, men när jag provar att göra det föränd-
ras bara avståndet i vissa partier. Att läsaren ändå 
är tänkt att kunna ändra radavstånd och margi-
naler kan dock tolkas som en förklaring till att 
e-boksformgivaren inte tycks ha ansträngt sig för 
att optimera dessa. 

På interpunktionens nivå kan läsaren inte på-
verka de förändringar som skett, eller ens upp-
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täcka dem, om hon inte jämför med den tryckta 
boken. Och förändringarna är flera. I den tryckta 
boken står texten i vissa parenteser i mindre grad. 
Denna typografiska markering, ett av flera intres-
santa stildrag på interpunktionsnivå som signa-
lerar perspektivskiften i texten (se Dahl 2013), fö-
rekommer inte i e-boken, där all text har samma 
gradstorlek. Upprepade gånger har också den 
tryckta bokens avstavningar fått märkliga kon-
sekvenser för interpunktionen i e-boken, som 
saknar avstavningar. Ord som varit avstavade i 
den tryckta texten har i e-boken vissa gånger obe-
gripliga mellanrum, andra gånger står divisen 
kvar. På s. 129 i e-boken står exempelvis två namn 
med divis efter varandra på samma rad i en upp-
räkning: ”Karl-Enock, Casti-lian”. Den som läser 
e-boken kan inte veta att den andra divisen på 
s. 155 i den tryckta boken är en avstavningsdivis, 
och inte hör till namnet. Distinktionen mellan 
avstavningsdiviser och meningsbärande diviser 
är utplånad. Liknande godtyckliga fel är att vissa 
ord plötsligt är fetstilta i e-boken, och att det i 
förteckningen med författarens tidigare utgiv-
ning står att en bok getts ut ”2.003”. Slarvfel som 
dessa – som förekommer också i den tryckta bo-
ken, men där är betydligt mer sällsynta – och den 
uppenbara bristen på korrekturläsning av e-bo-
ken antyder att interpunktionen är oviktig. Flera 
av de andra titlarna av Fredrik Ekelund innehål-
ler skiljetecken – men i e-boken vågar jag knap-
past lita på att det blivit rätt i förteckningen. De 
många felaktigheterna gör alltså att interpunk-
tionen förlorar mycket av den uttryckspotential 
den har i den tryckta boken. 

Avslutningsvis används i e-boken tumtecken 
och primtecken som citatmarkörer i stället för 
dubbla och enkla apostrofer, ett fel som enligt 
Christer Hellmark (2006, s. 67) är ”en av de vanli-
gaste ’amatörmarkörerna’ i typografisk text”.

Avslutning

E-boksutgåvan av Fadevår, tack för ljuset! av-
viker kraftigt från den tryckta boken och är i 
flera avseenden obegriplig utan den tryckta bo-
ken som jämförelsematerial. Den bryter mot 
grundläggande typografiska konventioner och 
ger ett oprofessionellt intryck. Typografiska er-
farenheter och kunskaper om bokformgivning 
tycks inte ha värderats högt i produktionen av 

e-boken – men inte heller har man tagit den di-
gitala textens särskilda möjligheter i bruk, eller 
anpassat formen till de speciella förutsättningar 
det innebär att läsa på en skärm. Den enda prin-
cip som följts verkar trots allt vara likhet med 
den tryckta boken – vilket man ändå misslyckats 
med på flera uppenbara punkter. Denna e-bok 
ger alltså ett ogenomtänkt intryck, den är svår-
läst och den missar viktiga betydelsedimensioner 
som finns i den tryckta boken. Den intressanta 
interpunktionella variation som i den tryckta bo-
ken bidrar till gestaltningen av huvudpersonen 
och hans värld, är i e-boken utslätad och ersatt 
med en mängd slarvfel som gör det svårt att läsa 
någon variation som betydelsebärande; Genettes 
analysfråga ”what is it good for?” (1997, s. 263) är 
omöjlig att besvara i många fall. Det komplexa 
perspektivet är därmed utslätat till ett mer ena-
handa perspektiv. 

Frågan om hur representativ den undersökta e-
boken är återstår att besvara. Undersökningen vi-
sar dock att man som e-boksläsare i dag inte kan 
lita på att man på sin skärm ser ett genomarbetat 
hantverk vars form och innehåll överensstämmer 
med den tryckta bokens. Nina Nørgaard (2009, 
s. 158–59) diskuterar författares ofta bristande 
möjligheter att kontrollera typografiska val i sina 
böcker. Ekelunds bok är intressant, eftersom den 
i sin tryckta form tycks vara ett exempel på mot-
satsen; här har författaren fått relativt stor frihet 
och till exempel kunnat laborera med varierande 
gradstorlekar och använda insidan av omslaget 
som meningsskapande utrymme där tabeller 
med sportresultat placerats. Men när den tryckta 
boken blivit e-bok tycks författaren fått lämna 
över sin makt till e-boksformgivare (som inte 
självklart besitter typografisk kompetens), hård- 
och mjukvara samt läsare. Denna förskjutning 
av makt är, liksom flera övriga skillnader, inte 
synliggjord i marknadsföringen av e-böcker. När 
jag bläddrar mig runt bland de variationsmöjlig-
heter programmet erbjuder mig upptäcker jag 
att jag till och med kan byta titel, författare och 
förlag på boken. Experimenterar jag med denna 
funktion och accepterar plattans ordförslag, som 
ibland visar sig när jag skriver in första bokstä-
verna i ett ord, kommer boken att heta Fastän vår, 
tack för ljuset!, vara skriven av Fredrik Ekelöfs och 
utgiven på Album Bonnier Förlag. Snarlikt, och 
samtidigt inte alls samma sak. 
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