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Abstract 

I Bibeln materialiserad har åtta bibelutgåvor jämförts med varandra i syfte att försöka förstå 

hur den fysiska boken förändras, materiellt och funktionsmässigt, genom historien och på 

dagens digitaliserade bokmarknad. Den fysiska bokens förändring är av intresse då den 

samtida bokmarknaden präglas av ett förändrat medielandskap där den tryckta codexen bara 

är ett medium bland andra. Detta resulterar i att bokens materiella form och funktion inte 

längre är lika självklar. Tre äldre biblar, från 1541, 1622 och 1703, två samtida tryckta biblar 

från 2000 och 2011 samt två app-böcker och en e-bok utgör materialet. De äldre, de samtida 

och de digitala utgåvorna jämförs i tre par för att sedan analyseras samtidigt i relation till 

olika relevanta teorier. De teoretiska perspektiv som använts mest grundar sig på verk av 

Walter Ong, Kristina Lundblad samt Freidrich Kittler. Resultatet av undersökningen visar att 

Bibeln, trots sin förändrade materialitet, förblir i stort sett likadan till sin form och struktur 

idag som på 1500-talet i Sverige. Den har t ex. alltid varit tänkt att läsas multisekventiellt, 

detta i relation till faktorer som intertextuella referenser har fått uppsatsförfattarna att ställa 

sig frågan om Bibeln inte är en av, eller rentav den första, hypertexten i världen.  

Nyckelord: Bibeln, Vasabibel, Karl XII:s Bibel, Bibel 2000, bibelapp, e-bok, Förlags- och 

bokmarknadskunskap, Bokhistoria 
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Inledning 

Tryckpressen är på väg att förlora sitt monopol över det skrivna ordet. Standardiseringen som 

skapats kring den tryckta boken lever fortfarande kvar, till exempel typsnitt och 

standardiserade boksidor, men utan att boken för den skull verkligen trycks i fysisk form. 

Detta leder till stora förändringar i relation till läsandet av böcker. Det innebär också att 

codex-formatet blir ett textbärande medium bland andra. Bokbranschen står inför sitt livs 

största utmaning då det är oklart vad boken kommer att vara i framtiden. Det räcker inte 

längre med att trycka böcker, nu krävs tekniskt kunnande då de måste göras tillgängliga i flera 

och ofta digitaliserade format.  

Som snart utexaminerade förlagsstudenter är vår och bokens framtid tätt sammanflätade. 

För att förstå bokens framtid och bokbranschens förändring framöver måste man också blicka 

bakåt i historien för att få en djupare förståelse för var man är nu och vart man är på väg. Vi 

har valt att analysera boken som medium, nu, då och i framtiden, med fokus på dagens 

mediesamhälle som präglas av flöden mellan olika plattformar, medier och format. För att 

göra undersökningen konkret görs en fallstudie av en bok som både har anknytningar bakåt i 

historien och som kommer leva kvar en lång tid framöver; Bibeln. Den har funnits i mer eller 

mindre sammansatt form i cirka tvåtusen år och var bland annat den första boken som trycktes 

år 1455. Den har otvivelaktigt satt sin prägel på det västerländska samhället, vilket är vårt 

geografiska fokus. Vilka biblar som har undersökts kommer att behandlas mer ingående i 

avsnittet Material. Undersökningen har gjorts genom att studera olika utgåvor av Bibeln, 

tryckta och digitaliserade, på olika plattformar och format utifrån diverse fysiska betingelser. 

Tanken är att skapa ökad förståelse för hur bokens roll förändras i och med att det tryckta 

inte längre är lika självklart men också hur utformningen av den standardiserade codexen 

förändras i relation till den digitala boken. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en komparation av Bibeln i historien och idag förstå hur den förändrats, 

materiellt och funktionsmässigt. På vilket sätt skiftar Bibelns utformning i olika tider, format 

och plattformar? Hur förändras den praktiska hanteringen av den? 
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Material 

Undersökningen utgörs av sex utgåvor av Bibeln som studeras i tre grupper för att därefter 

diskuteras gemensamt. Den första gruppen består av en Vasabibel och en Karl XII:s bibel. 

Vasabibeln är den första fullständiga bibeln på svenska (främst översatt av Laurentius Petri). 

Den trycktes i Uppsala 1541 av Georg Richolff (tysk tryckare inkallad till Uppsala för att 

hjälpa till med uppdraget att trycka hela bibeln på svenska), graverades av Georg Lemberger, 

en tysk konstnär och illustrerades av Lucas Cranach d.ä., tysk konstnär och grafiker.
1
 Bibeln 

består av 762 folioblad och cirka sextio illustrationer i träsnitt, de flesta kopior efter tyska 

förlagor. Upplagan av 1540-1 kan ha bestått av tvåtusen ex., var det seklets största verk som 

producerats snabbt, på två år.
2
  

Karl XII:s bibel är tryckt 1703 av Henrich Keysers tryckeri i Stockholm med förord skrivet 

av ärkebiskopen i Uppsala, Erik Benzelius d.ä.
3
 Från 1703 till 1917 användes denna bibel i 

Sveriges alla kyrkor och den är därmed den mest långvariga kyrkobibeln. Den är också 

Sveriges största, består av 962 folioblad.  Texten liknar Gustav II Adolfs bibel men med 

modernare språk, nytillagda register och bilder i kopparstick. Upplagan var 4 000 ex.
4
 I 

jämförelsen mellan de äldre biblarna kommer även en Gustav II Adolfs bibel från 1622 att 

användas som stöd för att identifiera när olika förändringar i textdispositionen har skett. 1622- 

bibeln är tryckt i kvarto av Samuel Jauch i Lübeck och särskiljer sig från Vasabibeln i det att 

den har versindelning, kapitelsummarier, register och kopparsticksbilder.
5
 

Den andra gruppen för studium utgörs av en inbunden Bibel 2000, tryckt i Nederländerna, 

och en Bibel 2000 i en särskild utgåva, riktad till konfirmander. Det är ett stort tidshopp 

                                                 

1
 ”Gustav Vasas bibel”, http://www.ne.se/lang/gustav-vasas-bibel, Nationalencyklopedin, publiceringsdatum ej 

angivet, hämtad 2013-05-28. Per S. Ridderstad, ”Georg (Jurgen) Richolff”, Svenskt biografiskt lexikon, 

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/6733, band 30 (1998-2000), sida 163, hämtad 2013-05-10. John 

Malyon/Specifika Inc., ”Georg Lemberger”, http://www.artcyclopedia.com/artists/lemberger_georg.html, 

publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-11. ”Lucas Cranach the elder”, 

http://www.artbible.info/art/biography/lucas-cranach-the-elder, publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-

11. 
2
 Ridderstad, 1998-2000, s. 163. 

3
 R. Holm, ”Eric d.ä. Benzelius”, Svenskt biografiskt lexikon, http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/18502, 

Band 03 (1922), sida 233, hämtad 2013-05-10. 
4
 ”Karl XII:s bibel”, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/karl-xiis-bibel, Nationalencyklopedin, 

publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-11. Holm, s.233. 
5
 “Gustav II Adolfs bibel”, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/gustav-ii-adolfs-bibel, Nationalencyklopedin, 

publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-11. 
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mellan 1703 och 2000, detta för att fokus är på nutid och de äldre biblarna främst är med som 

en jämförelse mellan då och nu. I och med detta kommer inte 1800 och 1900-talets 

omvälvande förändringar inom bokbranschen synas i undersökningen.  

Bibel 2000 är en översättning gjord av en statlig utredning, Bibelkommissionen, som 

arbetade med den mellan 1973-2000. Till skillnad från den tidigare officiellt godkända 

bibelöversättningen från 1917, är apokryferna inkluderade i Bibel 2000. Upphovet till 

initiativet var dels att det svenska språket hade utvecklats och även kunskapen om Bibeln, 

men framförallt att de sk. Dödahavsrullarna från 100-talet hade upptäckts. De är de äldsta 

bevarade bibeltexterna och innehåller nästan hela GT vilket bidrog till ytterligare ny kunskap. 

Enligt Svenska Bibelsällskapet, som äger upphovsrätten till denna Bibel 2000, består 

bibelöversättningen av cirka 1500 sidor, 3 miljoner bokstäver, 740 000 ord, 35 690 verser och 

1346 kapitel.
6
 De 79 bilder som finns i den inbundna bibeln är träsnittsvinjetter gjorda av 

grafikern Kristina Anshelm.
7
  

Den särskilda utgåvan för konfirmander är formgiven och illustrerad av Mrs Murphy.
8
 De 

kommentarer och intertextuella samt intermediala referenser som finns i inlagan är gjorda av 

Fredrik Beverhjelm (komminister och konfirmandkonsulent i Lund stift) och Rickard 

Bonnevier (informatör och verksam för Lunds domkyrkoförsamling), i syfte att skapa en 

relation mellan konfirmander och bibeltexterna. Varje bibelbok inleds med en filmaffisch-

inspirerad bild (se bild på sida 32). Omslaget till denna utgåva är mycket speciellt och är ett 

100% Pukoagulat på en viskosbärare. Enligt Verbum förlag som äger upphovsrätten, uppnår 

Pukoagulat säkerhetskraven för barnleksaker och alla kemikalier är testade ur miljö- och 

hälsoaspekter.
9
 

Den tredje gruppen består av Bibel 2000 som app-bok, där både YouVersion och Svenska 

Bibelsällskapets versioner studerats. Tanken var att endast studera en app (Bibel 2000) men 

                                                 

6
 Svenska Bibelsällskapet, http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibel-2000/, http://www.bibelsällskapet.se/om-

oss/copyright/, http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibeln-i-siffror/, Svenska bibelsällskapets hemsida, 

publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-23. 
7
 Kristina Anshelm, http://kristinaanshelm.se/, Kristina Anshelms hemsida, publiceringsdatum ej angivet, hämtad 

2013-05-23. 
8
 Mrs Murphy, http://www.mrsmurphy.se/home/previouswork, Mrs Murphys hemsida, publiceringsdatum ej 

angivet, hämtad 2013-05-23. 
9
 ”Konfirmandbibeln”, http://webshop.verbumforlag.se/bibelrekommenderat/52633458-product, Verbum förlags 

hemsida, publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-23. 
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YouVersions version är mer digitalt utvecklad och därför av intresse att inkludera i 

jämförelsen. Med förvåning kunde vi konstatera att Bibel 2000 inte finns som e-bok. Därför 

har en e-bok av 1917 års översättning studerats. Då både e- och app-bokens materialitet 

förändras, beroende på vilken typ av maskin den blir läst i, är det relevant att beskriva vilka 

apparater som använts i undersökningen. I inledningsskedet var tanken att använda tre olika 

plattformar för läsning av digitala böcker: en smartphone (iPhone 4), en surfplatta (iPad) samt 

en läsplatta (Bookeen). Dock blev det problematiskt att genomföra undersökningen på detta 

sätt, då app-böckerna inte kunde studeras i läsplattan och e-boken var svår att flytta mellan de 

olika plattformarna. I slutändan studerades därför enbart de digitala böckerna i en smartphone 

(iPhone 4), i vilken alla tre utgåvorna kunde undersökas parallellt. 

Avgränsningar 

Bibeln är världens mest översatta bok och därför har en avgränsning varit nödvändig för att 

göra studien möjlig. Endast svenska biblar har studerats och framför allt Bibel 2000 med 

motiveringen att det är den senaste officiella översättningen. Antalet utgåvor och plattformar i 

studien är begränsat till åtta (tre äldre, två tryckta och tre digitala) respektive två (tryckt codex 

och iPhone). I fokus för undersökningen är Bibelns materiella utformning, inte Bibeln som 

innehåll eller dess reception även om det senare kan komma att nämnas i förbigående. 

Metod  

Bibeln studeras i historien och nutid. Undersökningen är en komparativ studie och en 

deskriptiv medieanalys av bokens materialitet. Den komparativa studien utgörs av en 

jämförelse mellan då och nu men också mellan olika format och utgåvor av Bibeln. Den 

deskriptiva delen är en beskrivning av historien men också av nutida förutsättningar. 

Medieanalysen består av närgånget studium av de olika utgåvorna. Basen för studien 

utgjordes av arton olika funktioner och egenskaper som påverkar utgåvornas utseende och 

vilket intryck de ger. De arton kategorierna var omslag, tyngd, storlek, bindning, formalia 

(eventuella fotnoter, vers och kapitelnummer), uppbyggnad (förord, innehållsförteckning, 

sammanfattning av bibelböckerna), textflöde (texten upptar hela satsytan, är indelad i spalter), 

teckenstorlek, antal sidor, antal rader per sida, antal ord per rad, typografi, papperskvalitet, 

bläddring (vända blad, dutta, dra med fingret), läsriktning (som en codex eller nedåtgående), 

bilder/illustrationer, extramaterial (ändra bakgrunds- och textfärg, sätta bokmärken) och 
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hypertextualitet (möjlighet till att hoppa mellan olika böcker och referenser till andra verk 

såsom filmer). Vi valde dessa arton funktioner då vi ville få en så bra helhetsbild som möjligt 

av de olika böckernas uppbyggnad, form och materialitet. Vilka kategorier som framstod som 

mest intressanta och relevanta för vidare analys, föll sig naturligt efter att helhetsbilden hade 

studerats utifrån dessa funktioner. Alla arton funktionerna har därför inte tagits upp i 

analysen. Undersökningen skedde dels i Lunds universitetsbibliotek, där biblarna från 1541, 

1622 och 1703 förvarades och dels varhelst det fanns eluttag och ett bord att lägga de tryckta 

biblarna och iPhones på. Resultaten skrevs under respektive kategori i ett dokument och 

sammanställdes i en tabell (se appendix 1). 

Teori 

Teorier från flera olika forskningsfält, bland annat bokhistoria, kommunikations- och 

medievetenskap samt mediehistoria, har använts. Detta har att göra med att Förlags- och 

bokmarknadskunskap är ett tvärdisciplinärt ämne som växlar mellan flera olika discipliner.
10

 

Bokhistorikern Kristina Lundblad för ett resonemang kring bokens materialitet som blir 

relevant i undersökningen och analysen. Detta eftersom Bibeln sedan länge har varit en 

fysiskt tryckt bok och det är dess materialitet som undersöks. Hon problematiserar exempelvis 

att e-boken, i motsats till den tryckta boken, inte har sin egen materialitet då den medieras 

genom en hårdvara som den delar med andra e-böcker. Texten i e-boken är alltså inte är 

fixerad vid ett enskilt fysiskt dokument som är specifikt framtaget och formgivet för just den, 

vilket annars är fallet för den tryckta boken (Förlagsbandet).
11

  

Medan litteraturvetenskapen fördjupar sig i texterna, förhåller sig bokhistoria till böcker 

som materiella ting och som medel för kommunikation mellan människor. Lundblad har 

skrivit om det som hon benämner kodexsimulationer. I nästan tvåtusen år nu har 

codexformatet varit det dominerande i vilket kommunikationen har förmedlats, bevarats och 

bearbetats. Det digitala kan och kommer troligtvis att bryta det monopolet. Denna förändring 

                                                 

10
 Simone Murray,”Publishing Studies: Critically Mapping Research in Search of a Discipline” i Publishing 

Research Quarterly, nr 4 2006, s. 3–25, s. 3. 
11

 Kristina Lundblad, Om betydelsen av böckers utseende, Rámus, 2010, s. 23. 
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kan upplevas som osäker eftersom det materiella ter sig som immateriellt.
12

 Varken 

mjukvaran/kodexsimulationerna (programmen som möjliggör digitala böcker) eller hårdvaran 

(ex. mobil, dator, läs- eller surfplatta) liknar en codex, så för att förmedla en slags 

trygghetskänsla har den digitala boken ofta formatet av en codex. Läsaren ser det bekanta i 

det obekanta. Dock är den digitala boken fortfarande materiellt betingad men istället för att 

bestå av papper och pärmar, utgörs den materiella förpackningen av hårdvaran.
13

  

Läsning har alltid haft en fysisk anknytning. Även i den primärt muntliga 

kommunikationskulturen var kommunikationen tätt sammanvävd med framställarens röst och 

gester. Det fysiska är en del av betydelsetolkningen vilket orsakar oro för att det fysiska 

försvinner i digital läsning.
14

 Dels är hårdvaran materiell och dels är det möjligt att interagera 

fysiskt i det digitala om så önskas. När läsaren t ex. vänder blad digitalt, är det lika mycket en 

fysisk interaktion med boken som att bläddra i en tryckt codex. Digitaliseringen möjliggör 

också simulationer av verkliga situationer som engagerar människan på ett konkret och fysiskt 

plan. Ett exempel på detta är serious games, en verklighetssimulation, t ex. en plastdocka med 

liknande reaktioner som en patient i en sjukhusinspirerad omgivning.
15

 Hur detta kan påverka 

boken återstår att se. 

Medieanalytikern Friedrich Kittlers teorier om vad teknologin betyder för litteraturen och 

hur medierna är med och formar kulturen blir också användbara i uppsatsen. Kittler är 

relevant för undersökningen då han dels resonerar kring bokens roll genom historien samt 

dess relation till andra medier. Han gör en historisk medieanalys där syftet är att ta reda på 

vad som händer i och med medieutvecklingen. Han menar bland annat att för att förstå 

förutsättningarna för litteraturen och konsten måste man gå ner på detaljnivå i tekniken 

bakom. I mediernas materialitet avtecknar sig ett nedskrivningssystem, dvs. “ett nätverk av 

teknologier och institutioner som tillåter en given kultur att utvälja, lagra och behandla 

                                                 

12
 Kristina Lundblad, ”Kodexsimulationer”, i Bokhistorier: studier tillägnade Per S. Ridderstad, red. Kristina 

Lundblad, Signum, 2007, s. 99. 
13

 Lundblad, 2007, s. 98, 100. 
14

 Lundblad, 2007, s. 75, 100. A.K.M. Adam, ”Interpreting the Bible at the Horizon of Virtual New Worlds”, i 

The Bible in ancient and modern media: story and performance (BAMM), Volym 1 i Biblical Performance 

Criticism, red. Holly E. Hearon och Philip Ruge-Jones, Cascade Books,, Oregon, 2009, s. 168. 
15

 Lundblad, 2007, s. 101f. 
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relevanta data”.
16

 Nätverkets konstruktion kan i sin tur förklara enskilda kulturella artefakters 

utformning.
17

 Problematiken menar Kittler, är att vi i dagens kultur skänker medierna vår 

obegränsade tilltro och tror att vi kan forma och använda medierna efter behag. Det är på 

grund av denna idealisering av mediet som dess natur måste skärskådas och dess härkomst 

undersökas.
18

 

Kittler talar också om medier som bärare av makt då de fångar upp, sparar och överför 

data. Han tar upp ett historiskt exempel då han förklarar att kristendomen övertog Roms 

imperiemakt tack vare mediet som organiserade vetandet. I detta fall var det den nyligen 

uppfunna codexen (beskrivs som hårdvara), vars inbundna sidor i motsats till de antika 

skriftrullarnas enda och oändliga blad påtagligt underlättade läsarens möjlighet att uppfatta, 

jämföra och indexera data. “Oavsett om det gäller kristna eller hedningar, människor eller 

djur, lärare eller elever, tycks makten finnas i kontrollen av de medier som förblir okända eller 

otillgängliga för de maktlösa” skriver Kittler.
19

 I resonemanget beskrivs litteraturen som 

databearbetningens själva hårdvara – en teknisk förutsättning för makt.
20

  

Medieteoretikern Walter Ong har delat in kommunikationshistorien i fyra 

kommunikationskulturer: muntlig, skriftlig, tryckt samt elektronisk kommunikationskultur. 

Bibeln har existerat i alla dessa former (i muntlig, i skriftlig, i tryckt och nu elektronisk) och 

därför är Ongs teori relevant i studien. Ong betonar att språket är övervägande muntligt. De 

flesta språk i världen har till exempel inget skriftspråk, än mindre litteraturkanon. Vid läsning 

uttalas orden i huvudet på läsaren och på så vis lever det muntliga kvar jämsides med det 

skriftliga. Det muntliga kan dock existera utan det skriftliga men inte tvärtom. Det skrivna i 

den primära muntliga kommunikationskulturen var till för att förstärka det muntliga.
21

 Dagens 

människor kan inte helt och fullt förstå den primära muntliga kulturen eftersom dagens kultur 

är så påverkad av skrivtekniken. Ong är kritisk till några av de konsekvenser som han ser i 

skrift-, tryck- och elektroniska kulturer: att den mänskliga erfarenheten och det 

                                                 

16
 Friedrich A. Kittler, Maskinskrifter: Essäer om medier och litteratur, Bokförlaget Anthropos, 2003, s. 12. 

17
 Kittler, 2003, s. 12. 

18
 Kittler, 2003, s. 13. 

19
 Kittler, 2003, s. 157. 

20
 Kittler, 2003, s. 158. 

21
 Walter J. Ong, Orality and literacy the technologizing of the word, elektronisk resurs: https://www-dawsonera-

com.ludwig.lub.lu.se:2443/abstract/9780203426258, Publiceringsdatum 2002-05-23, hämtad 2013-05-23,  s. 7- 

9. 
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sensationalistiska i orden försvinner. Istället blir ord visuella analogier som struktureras upp 

och delas in på olika sätt.
22

 

Skrift är konstgjort, uppfunnet av människor, men ovärderligt och nödvändigt för ökad 

förståelse och medvetenhet om potentialerna i det mänskliga. När det skriftliga tog över 

skiftade fokus från en muntlig och lyssnande kultur till en visuellt fokuserad värld. Dock 

fortsatte det muntliga att värderas högre än det skriftliga under en lång tid. Det skrivna 

betraktades som något potentiellt farligt, förknippat med hemliga och magiska krafter. Därför 

behövdes medlare som kunde uttyda det skriftliga på rätt sätt så att lyssnarna inte blev 

vilseledda.
23

  

Med skrivtekniken blev det kommunicerade mer strukturerat och kunde rättas till så att 

innehållet i texten framstod så lättläst som möjligt. Det behövdes inte längre gester eller röster 

för att klargöra innehållet. Tryckkonsten förstärkte skrivandets effekter på tänkandet och 

bidrog än mer till att orden betraktades som ting, (trycktyper). Komponerandet av texter vid 

tryck förstärkte ordens placering i rummet. Det tryckta resulterade också i att 

textproduktionen blev konsumentorienterad, vilket underlättade läsningen av texter och 

möjliggjorde ökad produktion.
24

  

Den elektroniska kommunikationskulturen ersätter inte, men förstärker och förändrar, 

tidigare medier. Ord ordnas och bearbetas än mer, samtidigt som det har uppstått en slags 

sekundär muntlighet. Den skiljer sig från den primära muntligheten i det att den är 

reflekterande och självmedveten samt baserad på skrift- och tryckteknik. Liksom i den 

primära muntligheten tar en grupp del av budskapet, men istället för att det är lokala grupper 

består nutidens mottagare av människor över hela världen.
25

 

De fem kommunikationskulturerna underlättar studiet av hur människor har kommunicerat 

genom historien, men det finns brister med Ongs indelning. Fil. Dr. Robert S. Fortner 

kritiserar Ong för att han generaliserar för mycket. Fortner har istället gjort en egen 

uppdelning: muntlig, skriftlig, tryckt, elektrisk, elektronisk och digital/cybernätisk 

kommunikationskultur. De tre första är samma som Ongs men de tre senare daterar Fortner 

                                                 

22
 Ong s. 12-15, 74, 83. 

23
 Ong s. 80f., 83f., 91, 94. 

24
 Ong s. 101. 115f. 119. 

25
 Ong s. 175. 
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1840-1905, 1919-1975 och 1980 och framåt. Han menar att det skedde för mycket under 

dessa år för att kunna sammanfatta dem i en enda kommunikationskultur. Bl a. menar han att 

termen elektronisk kommunikationskultur inte stämmer på radion som är elektrisk.
26

 

Tidigare forskning 

Eftersom förlags- och bokmarknadskunskap är en relativt ung disciplin, finns det ingen 

tidigare forskning som direkt relaterar till vår studie. Både disciplinen och uppsatsämnet är till 

sina naturer tvärdisciplinära och relevanta forskningsområden för denna uppsats är 

litteratursociologi, bokhistoria samt performance criticism. 

Performance criticism är en relativt ny disciplin inom bibelvetenskapen som är baserat på 

den historiska observationen att bibelböckerna var tänkta att framföras muntligt.
27

 Alla 

bibelböckerna kom till i den primära muntliga kommunikationskulturen och fanns därför först 

tillgängligt i muntlig form innan de skrevs ner. Eftersom det skrivna var sekundärt till det 

talade, kunde även det skrivna variera.
28

 I och med nedskrivandet blev berättelserna fixerade 

och den upplevelse som åhörarna delade vid den muntliga framställningen försvann. Därför är 

många forskare inom performance criticism engagerade i att lära sig bibelböckerna utantill för 

att sedan kunna framföra dem muntligt och inför publik, liksom skedde under antiken. Det 

visuella påverkar tolkningen av berättelsen vilket är tydligt i relation till hur t ex. Bibeln 

betraktas som en bok.
29

  

Det är svårt att finna forskning om Bibeln där dess materialitet är i fokus. A.K.M. Adam, 

professor i Nya Testamentet, menar att bibelvetenskapen är alltför fixerad vid att finna en 

specifik mening i den tryckta bibeltexten. Anledningen till denna fixering menar han är det 

                                                 

26
 Robert S. Fortner, “Digital media as cultural metaphor”, i New Paradigms for Bible Study: The Bible in the 

Third Millennium, red Robert M. Fowler, Edith Blumhofer och Fernando S. Segovia, T & T Clark International, 

2004, s. 22, 26f. 
27

 Whitney Shiner, “Oral Performance in the New Testament World”, i The Bible in ancient and modern media: 

story and performance (BAMM), Volym 1 i Biblical Performance Criticism, red. Holly E. Hearon och Philip 

Ruge-Jones, Cascade Books, Oregon, 2009,, s. 49. 
28

 Robert M. Fowler, ”Why Everything We Know About the Bible Is Wrong: Lessons from the Media History of 

the Bible”, i The Bible in ancient and modern media: story and performance (BAMM), Volym 1 i Biblical 

Performance Criticism, red. Holly E. Hearon och Philip Ruge-Jones, Cascade Books, Oregon, 2009, s. 8.  David 

Rhoades, “What is Performance Criticism?”, i The Bible in ancient and modern media: story and performance 

(BAMM), Volym 1 i Biblical Performance Criticism, red. Holly E. Hearon och Philip Ruge-Jones, Cascade 

Books, Eugene, Oregon, 2009, s. 86. 
29

 Fowler, (2009), s. 4. Shiner, s. 59. A.K.M. Adam, (2009), s. 168. 
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faktum att Bibeln hela tiden översätts. I översättningsarbetet eftersträvas exakthet, man vill 

komma så nära den ursprungliga meningen i texten som möjligt.
30

 Det är troligtvis därför som 

bibelforskningen kretsar så mycket kring exegetik (textkritiska studier av bibeltexter) och inte 

förrän nyligen börjat intressera sig för Bibeln som mer än bara en tryckt text (ex. som en 

uppläsning, dramatisering). Vid Lunds Universitet är det till exempel endast de senaste två 

åren som en kurs i performance criticism har getts. Det signalerar dock att en förändring inom 

bibelforskningen sker, även om det tar tid. Mer om Bibeln behandlas i Vad är Bibeln? 

Johan Svedjedal professor i litteraturvetenskap har skrivit två verk som tar upp just 

problematiken kring bokens och berättandets omvandlingar, i och med övergången till en 

digital läskultur. I Den sista boken undersöker han genom en rad essäer hur boken och 

berättandet omvandlats i en digitaliserad värld. Han undersöker olika sätt att läsa och lagra 

texter - från papyrusrullar och pappersböcker fram till dagens internetbaserade texter, e-

böcker och digitala hypertexter. Dessutom kommer en hel del intressanta tankar och 

resonemang fram kring böckers materialitet och hur vi definierar och organiserar en bok 

vilket kommer vara användbart i vår analys.
31

 I The Literary Web - Literature and Publishing 

in the Age of Digital Production redogör Svedjedal för nya sätt att skriva, publicera, 

distribuera och läsa som växt fram på internet. I boken beskrivs och analyseras 

digitaliseringsprocessen av bokmarknaden samt placeras i ett historiskt perspektiv men han 

försöker också skapa nya teoretiska modeller för att beskriva “the new digital world of books 

and textual narratives - the literary web accessible through the Internet”.
32

 

Bakgrund 

I denna del beskrivs de tre viktigaste aspekterna av undersökningen närmare; Bibeln, boken 

och e-boken, som kommer att definieras för en ökad förståelse i analysdelen. En definition är 

nödvändig då de tre olika typerna av böcker är starkt förknippade med sin respektive 

materialitet. Det förekommer olika stavningar av Bibeln i denna uppsats vilket beror på vad 

som omtalas. När det talas om Bibeln som bok, en helhet, i likhet med hur andra böcker 

                                                 

30
 A.K.M. Adam, (2009), s. 161 

31
 Johan Svedjedal, Den sista boken, Wahlström & Widstrand 2001. 

32
 Johan Svedjedal, The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production, Kungliga 

Biblioteket, 2000, s. 16. 
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tituleras, används inledande versal. Angående biblar i plural, en bibel i största allmänhet eller 

ordet bibel i sammansättningar såsom bibelöversättningar, används inledande gemen. 

Vad är Bibeln? 

Ordet bibel kommer från grekiskans (τα) βιβλία som betyder böcker(na) vilket stämmer bra 

eftersom Bibeln inte är endast en bok utan flera, indelade i två delar, Gamla och Nya 

Testamentet. Bibeln består vanligtvis av 66 böcker (39 GT, 27 NT) men variationer 

förekommer. Liksom Bibeln inte bara består av en bok så består dess böcker inte heller av 

endast en genre utan flera. Höga Visan är en erotisk kärleksdikt, Jeremia är en profetisk text 

med historiska inslag och Daniels bok och Uppenbarelseboken är apokalypser. Evangelierna 

är en genre för sig men har alla fyra sina unika karaktäristiska drag, breven är brev och Tredje 

Moseboken utgör till stor del lagtext. Dessutom kan även enskilda bibelböcker innehålla flera 

genrer, till exempel Filipperbrevet som i det andra kapitlet innehåller en hymn. Viktigt att 

notera är dock att de flesta genrebeteckningarna härstammar från 1700-talet. Bibelförfattarna 

och deras samtida kände alltså inte till dessa begrepp. 

Från början cirkulerade bibelböckerna som muntliga berättelser i det primärt muntliga 

kommunikationssamhälle som de existerade i. Berättelserna var inte statiska och fixerade utan 

de förändrades vid framförandetillfället.
33

 Berättaren skulle inte bara tala utan också använda 

hela sin kropp för att återberätta historien. Retorik och agerande var minst lika viktiga som 

själva läsandet, vilket för övrigt skiljde sig från vårt. Dels var texten svårläslig då den var 

kontinuerlig, utan interpunktioner, stora bokstäver och styckeindelningar. Dels var det också 

oartigt att läsa, texten skulle memoreras för att kunna levandegöras. Det skrivna var dött 

medan det talade betraktades som levande. Vid dessa muntliga framträdanden var alla 

delaktiga i en gemensam läsning där framföraren var den som avlästes. Allteftersom publiken 

reagerade, anpassade berättaren historien så att den skulle göra intryck på så många som 

möjligt.
34

 För många människor i det digitala kommunikationssamhället, där det skriftliga 

                                                 

33
 Fowler, 2009, s. 7. 

34
 Holly E. Hearon, ”The Storytelling World of the First Century and the Gospels”, i The Bible in ancient and 

modern media: story and performance (BAMM), Volym 1 i Biblical Performance Criticism, red. Holly E. 

Hearon och Philip Ruge-Jones, Cascade Books, Oregon, 2009, s. 34. Shiner, s. 49, 51ff. 
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anses mer pålitligt, är detta ofattbart men då betraktades det muntliga som pålitligt och 

bindande. 

Av Gamla Testamentets böcker är de äldsta textpartierna från 900-talet f.v.t. och de yngsta 

från 160 f.v.t. Dess kanon (de officiellt erkända böckerna) kom till i tre faser; de fem 

moseböckerna cirka 400 f.v.t., böckerna om Israels invandrings- och kungatid (Josua, 

Domarboken, Samuels- och Kungaböckerna) cirka 500 f.v.t., de tolv profeterna 200 f.v.t. och 

de övriga böckerna cirka 160 f.v.t. processen antas dock ha tagit ytterligare tid och blev 

troligen inte helt färdig förrän år 70 e.v.t. när judendomen omorganiserades efter Jerusalem 

och det judiska templets fall. De böcker som brukar benämnas som apokryfa (gömda) 

användes främst av de kristna.
35

  

De nytestamentliga skrifterna hade först sin auktoritet i författarna men mot slutet av det 

första århundradet e.v.t. skrevs olika förteckningar över de godkända böckerna ner. Listorna 

innehöll de fyra evangelierna, Apostlagärningarna och de 13 Paulusbreven samt ett par av de 

s.k. katolska breven. De andra skrifterna, såsom Uppenbarelseboken, blev länge omstridda 

men 367 upprättade Athanasius, biskopen av Alexandria, en lista över de nuvarande 37 

böckerna. Den östra delen av kyrkan godkände denna och efterhand gjorde också den västra 

delen det.
36

 Sedan Bibelns hela kanon hade fastställts fick Hieronymos i uppdrag att översatta 

dem från hebreiska, arameiska och grekiska till latin.
37

 Den latinska bibeln, Vulgata, var alltså 

den första som innehöll alla de kanoniska böckerna, dock utan kapitel- och versnumreringar 

(kom på 1200- respektive 1500-talet), liksom de äldre manuskripten.
38

 

Majoriteten av romarrikets och Europas befolkning kunde inte läsa och fram till och med 

tryckkonstens tillkomst på 1400-talet kom människor i kontakt med bibelberättelserna genom 

att höra dem läsas, berättas, spelas upp och se olika scener målade i kyrkorna.
39

 Bibeln som 

tryckt bok är alltså ett relativt nytt fenomen, cirka 600 år gammalt, i relation till sin nästan 

                                                 

35
 ”Bibeln. Den bibliska skriftsamlingens tillväxt” http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/bibeln, 

Nationalencyklopedin, publiceringsdatum ej angivet, hämtad 2013-05-11. 
36

 ”Bibeln. Den bibliska skriftsamlingens tillväxt”. 
37

 ”Vulgata”, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/vulgata, publiceringsdatum ej angivet, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-11. 
38

 Bibeln. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/bibeln, publiceringsdatum ej angivet , Nationalencyklopedin, 

hämtad 2013-05-11 
39

 Fowler, 2009, s. 9. Rhoads, s. 85. Steven Roger Fischer, A history of reading, Reaktion, London, 2003, s. 95, 

148. 
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tretusenåriga historia. Sedan Gutenbergs bibel har Bibeln tryckts, helt och delvis, på otaliga 

språk och i olika versioner. På svenska finns minst fjorton olika översättningar av vilka den 

senaste officiellt erkända översättningen är Bibel 2000. 

Vad är en bok? 

För att undersöka och analysera bokens materialitet och dess förändring som medium behövs 

först en diskussion om hur det kan definieras vad en bok egentligen är. Ordet bok kommer av 

det forngermanska ordet för bok (trädet) som användes för att beteckna de skrivtavlor av trä, 

elfenben eller metall, som germanerna hade sett romarna använda. Johan Svedjedal, professor 

i litteraturvetenskap, förklarar hur grekerna och romarna skapade sina ord för boken på ett 

liknande sätt, nämligen ur själva skrivmaterialet. Det grekiska ordet biblos betyder 

papyrusbast och latinets liber trädbast medan latinets codex betyder träkloss.
40

 Det är 

intressant hur de olika orden för bok genom historien och i olika språk syftat på bokens 

materialitet, alltså vad boken är och består av, ett rent organiskt ting som bär skrivtecknen. 

I jämförelse med dagens definition av vad en bok är har definitionen av ordet blivit långt 

mer komplicerad än att bara beteckna tingets materialitet. Enligt Nationalencyklopedin är en 

bok ”ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats 

längst ena sidan”
41

. UNESCO har däremot definierat boken som ”en icke-periodisk tryckt 

publikation bestående av minst 49 sidor exkl. omslagssidor ”.
42

  

Det är tydligt att den långa traditionen av codex-läsning har präglat nutidens definition av 

vad en bok är och hur den ser ut. Genom historien har definitionerna naturligtvis sett olika ut 

då läsning av text har skett på flera olika textbärare som lertavlor och papyrusrullar etc. 

Svedjedals definition i Den sista boken är att boken är ”en behållare för text”.
43

 Denna 

definition kan tyckas mera passande då en bok idag inte nödvändigtvis läses i codex-form 

                                                 

40
 Svedjedal, 2001, s. 19. 

41
 “Bok”, Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens 

kulturråd. red. Christer Engström & Kari Marklund, Band 3 [Bit-Car], Bra Böcker, 1990, s. 124. 
42

 UNESCO, Recommendation concerning the international standardization of statistics relating to book 

production and periodicals adopted by the General conference at its thirteenth session[elektronisk], Paris, 19 

November 1964., Paris, 1964, hämtad 2013-05-29. 
43

 Svedjedal, 2001, s. 19. 
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eller ens trycks på papper, och det behöver skapas nya definitioner för vad en bok är eller 

iallafall öppna upp den, snarare än att hårddra på samma sätt som tidigare. 

Då codex-formatet är så standardiserat och präglar bokdefinitionen så starkt, beskrivs den 

tryckta bokens beståndsdelar kortfattat. De mest uppenbara delarna av boken är de materiella 

beståndsdelarna såsom papper, tryckfärg och omslag. Dessa går att variera, i nästintill 

oändlighet, beroende på vilken typ av omslag, bindning, papperssort och tryckmetod som 

använts vid framställning av boken. Omslaget som är det första som möter läsaren, kan också 

se lite annorlunda ut, men oftast innehåller det titel, författare, baksidestext, och numera även 

förlagsnamn, streckkod, pressklipp.  

Även bokens textuella innehåll följer standardiserade former. Andra mindre uppenbart 

materiella beståndsdelar kan därför vara smutstitelsida, kolofonsida, innehållsförteckning, 

kapitelindelning, noter, referenser osv.; alltså rent typografiska beståndsdelar och regler som 

styr hur boken ser ut men som också gör den lättare att läsa. Den tryckta bokens 

standardiserade koder är så vanligt förekommande att det är lätt att glömma bort att de finns.  

Svedjedal menar att en tryckt bok är ett medium för att lagra text. Texten är bokstäver satta 

efter varandra, avsedda att förmedla ett verk. Bokstäver kommer i en lång sträng men den är 

uppdelad i småbitar kallade rader. De är i sin tur ordnade under varandra på boksidorna. I 

västvärlden är texten organiserad för att läsas sekventiellt, alltså börjar läsas högst uppe till 

vänster på första sidan.
44

  

Vad är en e-bok? 

Begreppet e-bok har fortfarande inte fått en enhetlig definition, vilket beror på att det är ett 

relativt nytt begrepp. En annan anledning är att det råder förvirring kring vad en e-bok 

egentligen är och då är det svårt att definiera den. Dessutom gör den snabba tekniska 

utvecklingen och mediekonvergensen att definitionsproblematiken ökar ytterligare eftersom 

detta är en av anledningarna till att definitionerna måste förändras.
45

  

                                                 

44
  Johan Svedjedal, 2001, s. 13. 

45
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i 

Sverige ur ett biblioteksperspektiv, Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening 2011 s. 5. 
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I denna uppsats används följande begrepp för digitaliserade böcker: e-bok om innehållet 

lagrat i en digital fil, app-bok om böcker som läses genom en app-tjänst, läsprogram om 

mjukvaran som dechiffrerar e-boken och gör den läsbar, läsplatta om enheter med 

elektroniskt papper och bläck samt surfplatta om enheter som iPad och dyl. samt smartphone 

om mobiltelefoner som det gåt att läsa e-böcker och ladda ner appar i. För all hårdvara, alltså 

den fysiska boken samt de tekniska apparater som möjliggör läsning av e-böcker och app-

böcker används det övergripande begreppet plattformar. 

I rapporten E-boken – Lätt att göra från 2009 förklarar Sus Andersson att en del som talar 

om e-boken menar apparaten som man läser i. Andra syftar på innehållet. En del säger e-

läsare och menar en apparat medan andra pratar om de program som behövs för att kunna läsa 

böckerna.
46

 Med detta exempel är det förståeligt att det är svårt att få ett enhetligt e-

boksbegrepp och därför kommer här en kort genomgång av hur en e-bok kan läsas, tekniken 

bakom samt ett försök att definiera e-boken som begrepp. 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) är en e-bok en ”bok publicerad i elektronisk 

form”
47

. För att kunna läsa en elektronisk text behövs en teknisk apparat, hårdvaran. Det kan 

vara en stationär eller bärbar dator, en surfplatta, en läsplatta eller en mobiltelefon. Alltså ”en 

för läsning av elektroniska texter speciellt avsedd hårdvara med skärm och läsningsanpassade 

funktioner” som Kristina Lundblad uttrycker det.
48

 Datorn är inte särskilt anpassad för 

läsning av e-böcker, men fungerar att använda oavsett om det handlar om läsning av 

nedladdade filer eller direkt via streamingteknik på nätet. En läsplatta är däremot speciellt 

utformad för e-boksläsning. Tekniken med elektroniskt papper och bläck gör att läsplattan 

saknar bakgrundsbelysning, vilket innebär att läsupplevelsen blir mer lik läsningen av en 

traditionell pappersbok.
49

  

Surfplattor som iPads är ett mellanting mellan en dator och en smartphone. Surfplattorna är 

inte heller specifikt utformade för e-böcker utan för surfning och multimedieanvändning. Den 

stora skillnaden mellan surfplattan och läsplattan, då det kommer till läsande, är att surfplattan 

                                                 

46
 Sus Andersson, E-boken – Lätt att göra, svår att sälja? Svenska Förläggareföreningen SvF 2009 s .9. 

47
 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13. Uppl. Svenska akademien 2006 s. 170. 

48
 Kristina Lundblad ”Boken dematerialiserad” i Ikoner nr. 2. 2001 BTJ 2001 s. 11. 

49
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, s .8. 
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liksom datorn har en bakgrundsbelyst display.
50

 Så kallade smartphones, som iPhone och 

olika Androidtelefoner är inte heller särskilt anpassade för e-böcker men används som 

läsverktyg på samma sätt som surfplattor, dock i ett fysiskt mindre format. Enligt rapporten 

När kommer Boomen? En kartläggning av e-boken ur ett biblioteksperspektiv är smartphones 

den produkt för e-boksläsning, som ökar mest i Sverige.
51

  

Förutom hårdvaran krävs det ett läsprogram, mjukvaran, som kan dechiffrera den elektroniska 

filen vilken måste vara formaterad på ett lämpligt sätt. Läsprogrammen kan finnas i en 

läsplatta, i en dator, i en surfplatta eller en mobiltelefon och det är också i läsprogrammen 

som kopieringsskydden hanteras.
52

 Ett par exempel på läsprogram är BlueReader och Adobe 

Digital Editions. 

Det finns en mängd olika format för texter som ska presenteras som e-böcker. I början av 

e-boksutvecklingen hade i princip varje distributör och plattform ett eget format för sina e-

böcker, men efterhand har fler och fler e-boksformat fallit bort i konkurrensen. International 

Digital Publishing Forum (IDPF) tog initiativet till en branschstandard, i och med lanseringen 

av formatet ePub, som i dagsläget ser ut att bli framtidens standardformat för e-böcker.
53

 

Dessutom tillåter den senaste versionen av formatet, Epub 3, integration av ljud och video 

samt stödjer både DRM och digital vattenstämpling vilket är ett krav för att det ska accepteras 

av förlagsbranschen.
54

 

De mest populära formaten i dagsläget är Epub och PDF, där Epub dominerar. Att dessa 

två format dominerar, sida vid sida, beror dels på att de skiljer sig åt då det kommer till 

läsningen i respektive format men också att de båda är öppna standardformat som är 

tillgängliga för alla, i motsats till proprietära format som är knutna till vissa plattformar och 

därför bara kan läsas via dem.
55

 Ett exempel på proprietärt format är Amazons läsplatta 

Kindle med ett eget Kindle-format (AZW).
56

 Detta innebär att formatet är låst till Kindles 

                                                 

50
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, s .8. 

51
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, s .8. 

52
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, s .8. 

53
 Esbjörn Hyltefors, E-pub – lätt att göra? Svenska Förläggareföreningen SvF, 2010, s. 5. 

54
 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening, s .7-9.  

För mer information om Epub-formatet, besök International Digital Publishing Forums hemsida: http://idpf.org/ 
55

 Hyltefors s. 7. 
56

 Hyltefors s. 5. 
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läsplatta och dessutom är starkt kopplad till Amazons nätbokhandel. Det resulterar i att 

formatet kräver en läsplatta eller ett läsprogram från Kindle som kan laddas ner till ex. Iphone 

och att man handlar hos Amazon.
57

 

Epub är ett s.k. strukturerat format vilket betyder att det är tydligt markerat vad som är 

kapitel, rubrik och brödtext osv. oftast via märkspråket XML. Detta innebär att den som läser 

kan ändra storlek och stil på texten samt låta den ”flöda om” så att radernas längd anpassas 

beroende på skärmens och textens storlek. 

PDF-formatet är däremot ett icke-strukturerat format, vilket innebär att texten inte kan 

flöda om utan ligger fast på sidan. Det går att se vad som är brödtext och rubrik men det är 

inte markerat i själva formatet, vilket gör att det inte går ändra textens storlek och stil utan 

enbart fönstrets storlek. Problemet är att om vid en för nära inzoomning går det inte att se hela 

satsytan och zoomar man ut för mycket kan texten bli så liten att det inte längre går att läsa 

den. Vid läsning i PDF-format är det därför bra att i förväg veta hur stor skärm (pappersyta) 

boken ska läsas på. Av denna anledning brukar förlagen föredra strukturerade format eftersom 

e-boken är tänkt att läsas på flera olika typer av plattformar.
58

 Enligt Svenska 

datatermgruppens rekommendation bör den apparat i vilken den elektroniska boken läses i 

och den digitala filen med innehållet skiljas på.
59

 

Något som också ökar definitionsförvirringen är att en e-boksfil dels kan läsas enligt 

ovanstående beskrivning, men på dagens mobiltelefoner och surfplattor har det även börjat 

dyka upp s.k. utvidgade e-böcker. Detta är böcker där textinnehållet har utökats med ljud- 

och/eller videofiler inbäddade i verket.
60

 Ett exempel på detta är app-böcker där app är en 

förkortning för applikation som används i dagligt tal för tillämpningsprogram anpassade för 

surfplattor och smartphones.
61

 Detta är en bok som läses i en app men funktionerna som finns 

hos e-boken är i princip detsamma, förutom att just extramaterial kan tillkomma som ljud och 

filmklipp. App-boken är alltså inte någon fil utan en tjänst som innehåller både läsprogram 

samt digitaliserad fil. 
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Hur skall e-boken då definieras? Enligt Kristina Lundblad återstår bara texten som minsta 

gemensamma nämnare, alltså systemet av organiserade tecken återgivna digitalt, med bläck 

eller tryckfärg, vid en jämförelse med pappersboken och dess hårdvara.
62

 För att återigen 

återkoppla till e-boksbegreppet, kan e-boken beskrivas som en elektronisk version av en 

tryckt bok avsedd att läsas med hjälp av en dator, smartphone, läsplatta eller annat mobilt 

läsverktyg.
63

 Sammanfattningsvis kan sägas att både boken och e-boken är instrument för 

kommunikation och fyller därför samma funktion trots att det finns vissa skillnader i innehåll, 

format och materialitet.  

Boken har fyllt samma funktion trots skiftande informationsbärande material som använts 

genom årtusendena och det är ingen större skillnad i och med e-bokens intåg på marknaden. 

Det har inte skett större skillnader i funktion men däremot i hur boken nu och i framtiden 

kommer att definieras, då den inte enbart finns tillgänglig i codex-format. Simone Murray 

förklarar att: “[t]he contemporary book is no longer solely analogue, nor purely digital, but 

rather a complex combination of flows between simultaneous media formats”
64

. 

Bibelns materialitet genom historien 

Boken som materiellt medium är beroende av den kontext och de tekniska produktions-

möjligheter som finns när den produceras. Det kan exempelvis vara moderiktningar och 

tekniker som finns tillgängliga under en viss tid och vad som med hjälp av dem går att 

producera som styr tingets materialitet. Detta blir ett viktigt perspektiv då den historiska 

kontexten kring de verk som undersökts alltså påverkar och berättar saker om böckernas 

materialitet. Per Cullhed, konservator vid Uppsala universitet, menar att ”materialitet och 

kodikologi bygger på direkta fakta som kan utläsas ur ett material eller en teknik, men 

resultatet av detta, sammanvägningen av observationer, gör föremålet till en representant för 

sin tid”
65

. I denna komparativa studie och deskriptiva medieanalys har därför mycket av 
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arbetet legat i att undersöka likheter och skillnader hos de olika böckerna för att sedan 

återknyta detta bakåt i historien.  

Analysen är indelad i tre bibelpar – de äldre biblarna, de samtida tryckta samt de samtida 

digitala biblarna – kronologiskt ordnade. Studiet av biblarna grundades på arton kategorier, 

vilka har delats in i fyra grupper. Varje bibelpar kommer att analyseras utifrån: Bokens form 

(omslag, bindning, tyngd, storlek, papperskvalitet, bläddring), Textens form (uppbyggnad, 

textflöde, teckenstorlek, antal sidor, rader och ord, typografi och extramaterial), 

Bilder/illustrationer samt Hypertextualitet. Då de tryckta böckerna är nio till antalet, kommer 

de att refereras till med respektive utgivningsår. Detta innebär att Gustav Vasas Bibel i 

analysen benämns 1541, Gustav II Adolfs Bibel med 1622 samt Karl XII:s Bibel med 1703. 

Båda samtida biblarna är Bibel 2000-översättningar men publicerades olika år. Den inbundna 

är tryckt 2000 och konfirmandbibeln 2011. Därför kommer de hädanefter att benämnas som 

2000 respektive 2011. 

De äldre biblarna 

                

 Gustav Vasas Bibel (1541)    Gustav II Adolfs Bibel (1622)    Karl XII:s Bibel (1703) 

Bokens form 

De äldre biblarna skiljer sig mycket från varandra till utseendet. 1541 är mörkbrun med 

mässingsplattor i hörn, mitten av framsidan och i hakarna. Framsidan är mönstrad och ryggen 

blank och slät med titeln, tryckort och år. Omslaget på 1622 är ljusare brunt och har tryck 

med två bilder med latinska repliker på framsidan. Den enda mässing som använts är till 
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hakarna på sidorna, varav den ena remmen, liksom på 1541, har lossnat. 1622 är mest sliten 

av dem. Möjligen har den hanterats mindre aktsamt än de andra, med tanke på att de var stora 

satsningar, medan 1622 nästan kan ses som en parentes. På 1703 är omslaget i svart 

skinnband med gulddetaljer i form av små blommor närmast ryggen, linjer kring ramen samt 

ett emblem mitt på fram- och baksidan. Ryggen hålls ihop av tjocka trådar och pryds av sex 

kungakronor i guld mellan utbuktningarna.  

Under medeltid och tidig renässans återfinns oftast bruna, röda eller vita skinn som 

exempelvis hos 1541 eller 1622. Svart som färg börjar dominera först under barockens 1600-

tal, och som färg går den igen i många andra stilelement som ebenholts i möbler och svart 

sammet som tyg. Svart associeras med död, sorg och högtidlighet men det finns en annan 

intressant aspekt som gör att svart är en 1600-talsfärg. Den svarta färgen, som fortfarande är 

en kristen sober färg, blev under motreformationen ett yttre tecken på den rätta tron men 

intressant nog blev svart också reformationens färg under 1600-talet.
66

  

Hur böckerna har utsmyckats blir också intressant att studera. Under 1500-talet 

dekorerades de allra flesta böckerna med blindstämplade rullborder, handstämplar och större 

pressade stämplar som ofta placerades i mitten av pärmarna (se 1541 & 1622). Tekniken med 

guldförgyllda detaljer på bokomslag var däremot inte fullt utvecklad förrän under 1600-talet 

och blir därför inte synlig i vår undersökning före 1703.
67

 

Då det kommer till böckernas bindning har slutsatsen dragits att alla tre utgåvor har 

sammanhäftats med bindtypen, bind med rundslag eller sk. äkta bind, då denna var regel på 

flertalet bandtyper i äldre tid. Denna bindning innebär att häfttråden dras runt hela det 

utanpåliggande bindet.
68

 Då det kommer till upphöjningarna på de inbundna ryggarna (som 

kallas pucklar i appendix) kommer dessa av att skinnryggar under den tid då böckerna bundits 

fästades direkt på den sammanhäftade inlagan. Detta innebär att de tvärgående binden 
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(sammanhållande snören av bindgarn) framträder som upphöjningar på ryggen. Mellan dessa 

var det vanligt att inkorporera dekor och titel.
69

 

Till skillnad från både 1541 och 1622 är mässingsspännena på 1703 inte formade som 

hakar utan som två knoppar att trycka fast spännena i. Ett vågmönster, i mörkblått, nästan 

grått, täcker inlagans ytterkanter. Helt klart är 1703 den största och tyngsta bibeln av de tre. 

Den är stor och inte tänkt att flyttas runt. 

Papperskvaliteten hos biblarna skiljer sig mycket åt i både kvalitet och tjocklek. 1541 har 

väldigt tunna sidor men är också så sliten att den har förstärkts och restaurerats på flera 

ställen. 1622 har tjockare papper medan 1703 har ett närmast kartongliknande papper vilket 

gör den svår att bläddra i då det är tungt att vända blad och låter väldigt mycket vid 

bladvändning. Gällande papperskvaliteten hos de äldre biblarna har vi funnit ett speciellt 

rutmönster då papperet studeras i motljus. Detta kan i sin tur kopplas till sk. antikrandat 

papper som är ett papper med just randigt mönster. Mönstret är orsakat av trådarna i formen 

som brukades vid handpappersframställning.
70

 

 I jämförelse med 1701 är 1541 i ett behändigare format. Minst, i kvarto, och lättast är 

1622. I relation till de andra biblarna upplevs den nästan som en pocket. Däremot är ryggen så 

tjock att den behöver stödjas när läsaren kommit en bit in. 

Tyngden och storleken på boken är intressant att undersöka närmare då denna materiella 

egenskap hos den tryckta boken i stor utsträckning påverkar bokens bärbarhet. Sett bakåt i 

historien, var papyrus monterad i rullar det vanligaste materialet för böcker fram till att codex-

formen slog igenom under 200-300 e.v.t., och i samband med detta också pergamentet. Detta 

kan i sin tur kopplas till kristendomen och hur codex-formatets framväxt gjorde det möjligt att 

ha alla evangelierna i en enda volym. Vikten av detta kan ses i brottet mellan papyrusrullar 

och codexen då större delen av de hedniska skrifterna hade formen av bokrullar medan den 

stora mängden kristna arbeten hade codex-form.
71
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 “Bokband”, Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens 
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Textens form 

Bokens fysiska materialitet har diskuterats under ovanstående rubrik, men bokens kanske 

viktigaste beståndsdel är själva texten och det verk som texten materialiserar. Därför kan det 

vara bra att kortfattat förklara skillnaden mellan ett verk och en text. När text omtalas i 

analysen syftar det på den typografiska texten, bestående av bokstäver från alfabetet samt 

interpunktion, i denna definition utelämnas alltså multimedia i form av bilder, ljud och video 

etc.
72

 Den vanligaste distinktionen mellan ett verk och en text är att verket är den konstnärliga 

skapelsen medan texten är manifestationen av verket bestående av bokstäver och 

skiljetecken.
73

 Verket blir enligt denna definition något immateriellt och därför kan texten ses 

som ett verktyg för att göra det immateriella materiellt.  

Bibelutgåvan från 1541 är extra intressant då det kommer till textens form eftersom den är 

den första fullständiga Bibeln på svenska. Med den lades grunden för det svenska 

riksskriftsspråket, då den fungerade som dess rättesnöre. Språket i Gustav Vasas bibel gav en, 

för den tiden, enhetlig stavning. Där användes exempelvis ck istället för den äldre stavningen 

kk och det var också i denna utgåva som å, ä och ö fick sina moderna bokstavsformer.
74

 

Alla utgåvorna har också samma läsriktning, dvs. att texten fortsätter vidare på nästa sida 

så att läsning sker kontinuerligt från vänster till höger. Som nämnts tidigare framträder ett 

litterärt verk som bibeln fysiskt via en text; en huvudsakligen alfanumerisk sekvens av tecken 

som i sin tur bärs av ett medium; i detta fall en bok i codex-format. Enligt Johan Svedjedal är 

ett medium både något som lagrar tecken och något som visar dem. Bägge dessa funktioner 

kombineras i boken i motsats till exempelvis en föreläsare som lagrar sina tecken i ett USB-

minne men visar dem via en projektor och filmduk.
75

  

Böcker är generellt strukturerade sekventiellt i vårt västerländska samhälle och är alltså 

tänkta att läsas från början till slut, där läsaren börjar på sidan 1 och läser vidare bokstav för 

bokstav, ord för ord, rad för rad och sida för sida. Orden läses alltså i den följd de står, utan att 
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läsaren hoppar över information. Böcker med en annan typ av textuell struktur är vad 

Svedjedal kallar multisekventiella verk. Detta är verk som består av flera delar, varje del 

sekventiell men tänkt att läsas i olika sekvenser varje gång och ibland även i helt slumpartad 

ordning.
76

 Frågan är om Bibeln verkligen är ett helt sekventiellt verk, då den består av flera 

olika delar och berättelser, som inte tvunget behöver läsas i den ordning de står. Detta 

kommer utredas ytterligare i avsnittet hypertextualitet. 

Gemensamt för de tre äldre bibelutgåvorna är att de har kustoder, dvs. ord som är 

placerade i det nedre högra hörnet och som visar på det första ordet som inleder på nästa sida. 

Dessa bindningsord användes för att underlätta för tryckaren och bokbindaren att få sidorna i 

rätt ordning vid sammansättningen av böckerna, framförallt innan paginering infördes.
77

 

Typografin är gotisk, troligtvis fraktur, vilket var den mest frekvent använda stilen i 

Sverige fram till och med början av 1900-talet
78

. Frakturskriften kännetecknas av 

ornamentering, vertikal riktning och en viss långsmalhet, speciellt då det kommer till 

bokstäverna f och s samt att avslutningarna på de uppåtgående staplarna ofta är försedda med 

snirklar.
79

 I brottet mellan frakturstilen och den humanistiska stilen (antikvan) under 1800-

talet fick frakturstilen kännetecken som den folkliga stil som vände sig till de läsovana.
80

 

Detta berodde på att frakturen under den tiden var mer folkligt spridd och ansågs mer lättläst, 

vilket kan tyckas oförståeligt för oss idag då den kan tyckas på gränsen till otydbar (se 

appendix 2).
81

 Ornamenteringen i frakturstilen framstår tydligt i alla tre utgåvorna, på vissa 

ställen bara som ensamma ornament men i 1622 och 1541 samspelar ornamenten med texten 

på olika sätt. I 1622 kan detta ses genom snirklande detaljer som hänger ner vid bokslut och 

andra övergångar och 1541 samspelar texten bokstavligt då texten smalnar av och centreras 

mot ornamenten och blir på så sätt nästan en del i dem (se 1541 nedan). 
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 Gustav Vasas bibel (1541) Gustav II Adolfs bibel (1622) 

 

Kapitelrubrikerna består av numret och ”kapitel”. Värt att notera är att numreringen skiljer 

sig åt. I 1622 används romerska siffror, i 1703 arabiska och i 1541 står det först på svenska 

”första”, ”andra”, ”tredje” för att sedan övergå i romerska siffror och det mitt i bibelböckerna. 

Anledningen till det är oklar. 

Texten i 1703 är uppdelad i två spalter och varje stycke utgör en vers. Versnumren står till 

vänster om texten, i spalten. 1541 däremot har inga versnummer och i de flesta bibelböckerna 

fyller texten ut hela satsytan (förutom när spalter passar bibelbokens stil ex. Psaltaren). 

Satsytans uppbyggnad med två spalter kan kopplas tillbaka till framväxten av den gotiska 

stilriktningen som kom att förändra både skriften och bokens utformning. Skriften blev mera 

sammanträngd än tidigare för att mer text skulle rymmas på sidan, som då i regel blev 

tvåspaltig. Skriften trängdes ihop även vertikalt och förkortningar kom till stor användning.
82

  

Trots att satsytan är tydligt strukturerad i olika spalter följer texten inte alls samma 

typografiska standardisering som är vanligt idag. I 1703 skiljer sig storleken på bokstäverna 

väldigt mycket vilket gör att satsytan ser ”rörig” ut. Ett annat exempel på typografiska 

skillnader är att ordens sammanhållning inte tycks lika viktig då orden kan avstavas utan 

strukturerade brytningar som förhåller sig till ordens morfem eller affix (se 1622 ovan).  

Liksom i 1703 utgör verserna i 1622 egna stycken men till skillnad från den förra har 1622 

en egen spalt för versnummer, till vänster om textspalten. Det är en förväntad skillnad att 

1703 är mer indelad, dels för att trycket inte längre var en ny teknik, man lärde sig att hantera 
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den och att lägga till nya funktioner. Dels kom också Bibelns struktur att påverkas av 

skolastiken som växte fram på 1600-talet i Europa och som började studera bibeltexterna på 

ett helt annat sätt än tidigare. Att texten blev mer strukturerad än tidigare ledde till att 

människor kunde läsa snabbare. Det kan verka som att kommunikationen mellan författare 

och läsare blev mer direkt när läsaren senare kom att läsa tyst för sig själv istället för när 

någon framställer och en hel grupp lyssnar. Men riktigt så blev det inte eftersom 

tryckprocessen utgjorde ett mellanled mellan författare och läsare.
83

 Istället för att författaren 

läste upp sin text, bearbetades den och trycktes innan texten nådde läsaren.  

I och med tryckteknikens utveckling kunde böcker publiceras i mindre format än tidigare. 

Dessa böcker var lättare att ta med sig och beredde väg för känslan av att ha ett privatliv, 

något som inte delades med alla andra. Efterhand tystnade läsningen och därmed blev den 

också privat istället för social som tidigare då någon hade läst högt för en grupp. Den privata 

läsningen gav upphov till tanken om äganderätt till ord och plagiering började betraktas med 

förakt.
84

 Skrift distanserade ord från författaren och trycket än mer i och med tryckprocessens 

position som mellanled.  

Det är tänkbart att det i den primära muntliga kulturen inte fanns något behov av att hävda 

äganderätt till ord eftersom orden alltid uttalades av någon. Orden hängde alltid ihop med 

någon eftersom de alltid uttalades. Med skriften kunde det fortfarande vara så tack vare att 

författaren skrev eller dikterade (t ex. Paulus undertecknade sina brev med sin egen handstil 

även om resten dikterades). Med trycket fanns det inte längre något tydligt samband mellan 

människa och text. Dessutom blev texten mer samlad och enhetligt ordnad så att den kunde 

betraktas som sin egen
85

. Då blir viljan att hävda sin äganderätt över orden mer förståelig 

eftersom egenvärdet i ett verk på sätt och vis är en illusion då det är immateriellt. Verket hade 

inte funnits om det inte hade varit för författaren som kom på och skrev ner det och på så sätt 

gjorde orden till något materiellt. 
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Bilder/illustrationer 

Bilder tryckta med träsnittsteknik var vanligt ända in på 1800-talet och det är därför intressant 

att notera att endast 1541 har bilder gjorda med träsnitt. Bilderna i 1622 och 1703 är 

kopparstick.
86

 Endast två gånger porträtteras en bibelkaraktär i 1703, annars består 

illustrationerna främst av ornament och symboliska tecken såsom triangeln (treenigheten). 

Både 1541 och 1622 har bilder som föreställer scener ur Bibeln. I bilderna har 

bibelkaraktärerna kläder som är tidstypiska för 1500 och 1600-talen, vilket säkerligen 

underlättade identifikation mellan läsare och bibeltext. 1541 har dock helsidesbilder, vilket 

1622 inte har. 1622 har däremot bilder i de flesta bibelböckerna (inte i bibelböcker som har en 

annan form än den narrativa), jäms med texten vilket ingen av de andra två utgåvorna har. Det 

finns alltså intermediala referenser i 1622, placerade i texten utan bildtext. Dessa bilder är 

små (ca 5x5 cm) men finns på nästan varje uppslag (se appendix 2).  

Ornamenten i alla tre utgåvorna är ofta i form av fleuroner, en typ av typografiskt 

ornament oftast i form av blomma eller löv.
87

 De placeras väldigt tydligt vid de olika 

testamentens samt böckernas slut och då i kombination med beskrivande texter som ”Enden 

på första Samuels Book” eller ”Enden på Gamla testamentens Böker”. I 1541 står även 

tryckort och tryckår vid varje sådan här övergång (se sida 23).  

Vid ett närmare studium av de äldre utgåvorna blir det tydligt att bilderna och ornamenten 

inte bara är utsmyckningar utan snarare kan ses som typografiska detaljer som förtydligar 

övergångar mellan olika delar. Även anfangerna som inleder varje nytt kapitel signalerar olika 

saker då de skiljer sig i storlek beroende på vilken nivå i texten de är (se nedan). Detta är en 

intressant detalj i kombination med att andra typografiska element som kan ses som regel idag 

inte används i alls samma utsträckning. 
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Gustav II Adolfs bibel (1622) Karl den XII:s bibel (1703) 

Hypertextualitet 

Då det kommer till de äldre biblarnas hypertextualitet blir det relevant att återkoppla till 

begreppet multisekventiella verk, alltså verk som består av flera delar, varje del sekventiell 

men tänkt att läsas i olika sekvenser varje gång och ibland även i helt slumpartad ordning.
88

 

Ett exempel på multisekventiella verk är s.k. hypertexter som enligt SAOL är ”en databaserad, 

icke-sekventiell text där läsaren kan välja sina egna vägar genom texten”
89

. Varken de äldre 

eller samtida tryckta utgåvorna är databaserade men i denna analys har begreppet breddats 

något då hypertextualitet inte tvunget behöver syfta på databaserade texter. Begreppet får anta 

hypertextens övriga definitioner, genom att inte läsas sekventiellt samt att läsaren kan välja 

sin egen väg genom texten genom att hoppa mellan olika delar. Att begreppet behöver 

breddas menar också Johan Svedjedal, då han skriver att hypertexten snarare bör ses som en 

specifik strukturell form, möjlig att använda i alla medium, men ändå lättast då texter är 

digitaliserade och tillgängliga på en dator.
90

 Dock gör Svedjedal en åtskillnad mellan s.k. 

hyperverk och hypertexter. Hyperverk är skapade för att läsas hypertextuellt, där hela 

strukturen är medvetet uppbyggd med olika delar för att läsaren ska göra val genom texten. 

Dessutom kräver hyperverk att läsaren aktivt gör val i läsandet och på detta sätt skapar sin 

egen historia beroende på vilka val som görs. Hypertext syftar istället på den strukturella 

                                                 

88
 Svedjedal, 2000, s. 54f. 

89
 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13. Uppl. s. 352. 

90
 Svedjedal, 2000, s. 56. 



 

 

28 

formen som gör det möjligt att läsa texten multisekventiellt men där valen är mer 

mekaniska.
91

 

Bibeln är hypertextuell i den meningen att den består av flera och olika delar som inte 

nödvändigtvis behöver läsas från början till slut till skillnad från många skönlitterära 

berättelser. Detta förstärks ytterligare av att framförallt de äldre biblarna har väldigt många 

intertextuella referenser. Det innebär att det finns hänvisningar till andra bibelavsnitt i egna 

spalter på satsytan. Dessutom finns det egna kapitel med förslag på delar att läsa vid olika 

tider under kyrkoåret. Trots att Bibeln till sin uppbyggnad påminner om en antologi är det 

även möjligt att hoppa mellan olika delar i bibelböckerna. De intertextuella referenserna 

behöver inte förstås av läsaren utan finns där som en extra funktion, en vägledning till vidare 

läsning och fördjupning. Läsaren behöver alltså inte känna till Bibelns struktur för att läsa den 

hypertextuellt. Dessutom möter de flesta svenskar Bibeln som just hypertext i kyrkliga 

förrättningar såsom dop och konfirmation. 

1541 är den bibel som har minst intertextuella referenser och kommentarerna till texten är 

relativt korta, medan 1703 har många intertextuella referenser och kommenterar. Även om 

1541 saknar referenser, har den otroligt mycket handskrivna kommentarer i marginalerna; det 

mesta oläsligt, men utifrån det som går att uttyda verkar anteckningarna oftast handla om 

läsarens egna intertextuella kommentarer. Dessa kan ha använts som stöd vid predikningar 

och liknande.  

Begreppet hypertext kom till under den digitala revolutionen för att beskriva hur texter 

läses digitalt. Det är därför hypertexter bara anses vara ett digitalt fenomen och inte möjlig 

utanför en digital miljö.
92

 Men detta sätt att läsa är egentligen inte ett nytt fenomen utan något 

som varit möjligt i flera hundra år med bibeltexterna. Det är kanske rentav så att Bibeln är en 

av världens första hypertexter? 
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De samtida tryckta biblarna 

    

            Bibel 2000 (1999)  Bibelkommissionens översättning (2011) 

Bokens form 

Det skiljer cirka 500 år mellan den tidigaste äldre utgåvan och de nutida biblarna som 

undersökts. Vad som är förvånande är att skillnaderna inte är större. En tydlig skillnad är dock 

att de samtida utgåvorna är betydligt mer standardiserat strukturerade. Alla satsytor är lika 

stora och formaten är mer lika och följer de formatstandarder som är vanliga idag. Detta är 

något som kännetecknar dagens bokmarknad där det har blivit allt tydligare att layout, stilsort, 

format och inbindning inte bara är betydelsebärande, utan t.o.m. kan styra mottagandet på 

flera sätt.
93

 Materialiteten i form av ett bokomslag har betydligt större betydelse idag, då det 

är en viktig del i marknadsföringsarbetet och hur förlaget riktar boken mot den tilltänkta 

målgruppen. Detta beror på att omslaget idag i allt större utsträckning har kommit att 

signalera olika saker om inlagan, exempelvis genre.  

Detta är delvis en konsekvens av ytterligare en förändring som skett sedan de äldre 

biblarna gavs, nämligen att bindningen och omslaget idag styrs och bekostas av förlaget som 
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ger ut boken vilket har gett upphov till det s.k. förlagsbandet. Kristina Lundblad menar att på 

vems uppdrag ett bokband produceras och vilken inbindningspraktik som dominerar vid en 

viss tid är en fråga som relaterar till marknadens struktur och organisering. Före 

industrialiseringens genombrott skedde handeln med böcker i obundna och ohäftade 

exemplar. Denna handel med obundna böcker som lösa, falsade tryckark var den etablerade 

formen till in på 1800-talet.
94

 Detta innebär att de äldre biblarnas bindning och omslag 

antagligen beställts och bekostats av bokens ägare.  

Trots dessa fundamentala förändringar då det kommer till böckers omslag är skillnaden 

mellan de äldre och samtida biblarna inte jättestora. De samtida biblarna är något mer 

avskalade och rena då de flesta utsmyckningarna i form av plattor och spännband av mässing 

samt de stämplade bild-trycken på framsidan inte finns. 

Den mest ”eleganta” av dessa två samtida biblarna är onekligen den ”vanliga” 2000-

utgåvan. Den går i djupblått med gulddetaljer i form av tre stjärnor och flodstrimmor som går 

in på ryggen vilket ger ett stilistiskt rent och smått majestätiskt intryck. Både blått och guld 

symboliserar kunglighet. Att formatet är hårdband bidrar till intrycket men så har den också 

en annan målgrupp än 2011. 2000 kan användas av vem som helst medan 2011 är främst 

riktad till konfirmander och är därför mer inofficiellt och ”hippare” utformad. Färgen är 

turkos, hörnen rundade, formatet mjukband och materialitet är gummiaktigt och böjbart, till 

skillnad från 2000 som eventuellt är i skinn eller en skinnimitation. Titeln på framsidan av 

2011 är instansad i mitten av framsidan och ryggen men i övrigt finns det inga detaljer på 

omslaget. 

Generellt sett är 2000 en mer traditionalistisk bibel medan 2011 snarare liknar en hybrid. 

Den förra har till stor del bevarat strukturen från de äldre biblarna med introduktion i början, 

korta presentationer av bibelböckerna, noter med kommentarer och intertextuella referenser 

samt en opåverkad inlaga. 2011 blandar fotografier med illustrationer, bibeltext med turkosa 

anmärkningar och intermediala referenser.  

2000 är som en tegelsten i tjocklek och är därmed inte helt bekväm att hantera, dock 

betydligt lättare i jämförelse med de äldre biblarna. 2011 är bättre utformad så att den inte är 
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lika tung hålla i. Bläddringen däremot är densamma eftersom inlagan tryckts på bibelpapper. 

Detta faktum är något som skiljer de nutida biblarna mycket från de äldre, då bibelpapperet 

har bidragit till att biblarna är mindre och lättare trots att de är över 1000 sidor långa. Detta 

har ökat bibelns bärbarhet betydligt och blir en viktig historisk kontrast då det idag har svårt 

att tänka sig att använda en bok som är svår att förflytta från en plats till en annan. Bokens 

bärbarhet har alltså blivit något självklart. 

Vad som skiljer dessa båda utgåvor åt när det gäller papperskvalitet är att de inledande 

sidorna i 2011 har ett mer magasinliknande papper. Detta beror antagligen på att denna del 

har mycket färgillustrationer i form av bilder och tecknade serier och dessa blir bättre i tryck 

på denna typ av högkvalitativt papper. 

Textens form 

Den största skillnaden mellan de äldre och nutida biblarna är typsnittet i form av övergång 

från frakturstil till antikva samt en betydligt mer standardiserad typografi. Friedrich Kittler 

beskriver i Nedskrivningssystem 1800/1900 hur övergången från frakturstilen till antikvan 

innebar att ornamentala utsmyckningar försvann och ersattes av ett typsnitt som symboliseras 

av ”kemiskt ren industridesign”
95

. Skillnaden blir ännu tydligare då han förklarar att antikvan 

är uppbyggd av två grunddrag: den raka linjen och halvcirkeln, medan frakturstilen till sin 

form och storlek är uppbyggd av inte mindre än 66 olika grunddrag.
96

 Detta är en av 

anledningarna till att antikvan tog över allt mer, för att det var en enklare skrifttyp. Kittler 

menar också att detta symboliskt kan ses som ett kännetecken för det fortlöpande 1900-talet, 

nämligen den binära oppositionen, alltså tänkandet genom två motsatspar (ex. rak eller rund). 

”Den organiska sammansmältningen ersätts av ett ekonomiskt tänkande som (förmodligen 

utifrån morsealfabetets nya standard) tekniskt optimerar tecken och teckenskillnader”, 

förklarar han
97

. 

Den andra stora skillnaden är standardiseringen av hela boken, både då det kommer till 

bokens format men också disposition och typografi. Med standardisering menas att bestämma 
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en normaltyp som i sin tur likriktar det som standardiserats. Detta innebär att de flesta böcker 

idag nästan ser likadana ut. Detta är något som i Kittlers analys är utmärkande för 

skrivmaskinsskriften där rumsligheten präglar tecknens relation till varandra, med lika stora 

tecken och mellanrum mellan orden, men också deras relation till den tomma bakgrunden.
98

 

Just tomheten blir viktig i detta resonemang då dessa spärrade bokstäver sammansatta av 

spärrade element, visar på ytterligare en opposition; nämligen mellan tecken och tomhet, 

medium och bakgrund.
99

 

Denna standardiseringsprocess kan betraktas som en självklarhet idag men blir extra tydlig 

då i en jämförelse med böcker som gjorts innan denna standardisering. Exempelvis är hela 

texten i exakt samma storlek, alla marginaler är lika breda o.s.v. Det är rent och avskalat i 

jämförelse med de äldre utgåvorna, förutom anteckningarna i marginalen hos 2011. Dessa 

anteckningar beskrivs och analyseras ytterligare under rubriken hypertextualitet.   

Bilder/illustrationer 

Alla bilder i 2000 har samma stil; ett slags träsnittsimitation. Bilderna är systematiskt ordnade 

så att en helsidesbild introducerar GT, apokryfer och NT medan en mindre bild introducerar 

varje bibelbok. Här finns tydliga likheter med de äldre biblarna och hur bilderna används som 

närmast typografiska element som hjälper läsaren genom texten och förtydligar bokens 

disposition.  

2011 varierar betydligt mer i hur bilderna ser ut. En del är fotografier och andra är 

tecknade, men bilderna är alltid i helsidesformat. Dessutom finns det illustrationer i inlagans 

marginal, gjord av kommentatorerna till bibeltexten. Istället för att porträttera bibelscener, 

vilket 2000 gör, har 2011 en mer sensationalistisk inriktning där kontraster och iögonfallande 

element visas (se nästa sida). Anledningen till denna variation beror antagligen återigen på 

den målgrupp som boken är riktad till. Det gäller att fånga konfirmandernas intresse och göra 

Bibeln mer modern. Man bryter därför mot gamla konventioner som gjort att text, typografi 

och bilder sett nästan likadana ut i hundratals år. 
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 Inledningsbild (2000)  Inledningsbild (2011) 

Hypertextualitet  

Även de nutida biblarna innehåller mycket intertextuella referenser vilket ytterligare 

förstärker påståendet att bibeln är en hypertext. I 2000 hänvisas det i fotnoter till andra 

bibelställen och även eventuella kommentarer placeras som fotnoter. Detta är en skillnad mot 

de äldre utgåvorna då de intertextuella referenserna ligger som en egen spalt bredvid 

textspalten. Denna skillnad kan också ses som ett tecken på standardiseringen som nämnts 

tidigare, då det i dagens texter är standard att referenser och kommentarer placeras som 

fotnoter. 2011 bryter däremot mot denna standardiserade normaltyp, då kommentarerna till 

bibeltexten även invaderar marginalerna. Kommentarerna i marginalerna är handskrivna 

anteckningar med turkos färg. De består av understrykningar och illustrationer samt 

anteckningar i form av personliga värderingar intertextuella och intermediala referenser, till 

både musik, film och andra litterära verk. Denna typ av intertextuella referenser har vissa 

likheter med anteckningarna i 1541 genom att det är en hypertextuell kommunikation från 

läsare till läsare. Dessa anteckningar är bara simulerat handskrivna och skiljer sig därför inte 

åt mellan olika utgåvor av 2011 (se nästa sida). 
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 Anteckningar i marginal (1541) Anteckningar i marginal (2011) 

Johan Svedjedal menar att det finns en likhet mellan just hypertextens länkar och de som 

finns i en akademisk artikel, där läsaren hoppar från huvudtexten till fotnoter och bibliografi, 

och kanske till och med följer upp dessa referenser i andra källor.
100

 Vi menar att den samtida 

Bibeln läses på ett liknande sätt genom att läsaren hoppar mellan fotnoter och text, men också 

mellan olika delar och berättelser i Bibeln, som uppföljning av de intertextuella referenserna.  

Exempel på att Bibeln kan ses som en av världens första hypertexter kan härledas till 

teorier om hur läsning har gått till genom historien. Litteraturhistorikern Steven Roger Fischer 

nämner begreppen intensiv läsning och extensiv läsning som beskriver övergången från en 

kultur där människor läste ett fåtal verk flera gånger till att läsa många verk enbart ett fåtal 

gånger eller bara en gång. Intensiv läsning innebär alltså en återgång till samma verk flera 

gånger vilket leder till upptäckter av nya dimensioner vid varje omläsning medan extensiv 

läsning innebär läsning av ett stort antal verk efter varandra utan att återkomma till samma 

verk igen.
101

 

 Läsningen av religiösa texter kan ses som en urtyp för den intensiva läsningen, där läsaren 

återkommer till de heliga skrifterna i ett mönster bestämt av kyrkoåret, eller genom att hoppa 
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mellan olika intertextuella referenser och exegetiska kommentarer.
102

 Övergången till 

extensiv läsning skedde under 1800- och 1900-talet då den moderna marknaden gradvis 

utvecklades till att bli en marknad karakteriserad av masskonsumtion. Trots att läsandet av 

litteratur förändrades genom att konsumenterna läste fler böcker snarare än ett fåtal flera 

gånger tenderar läsare idag att skifta mellan dessa båda typer av läsning.
103

 

Faktumet att läsaren av religiösa texter återkommer till Bibelns texter och på så sätt läser 

om texterna för att upptäcka nya dimensioner vid varje ny läsning kan kopplas till Svedjedals 

resonemang kring hyperverk och hypertexter. Han menar nämligen att läsningen av hyperverk 

skiljer sig åt från läsning av böcker i codex-format, ”since it necessarily involves rereading 

some parts of the story over and over again – the links keep forcing the reader back to the 

same contentspace”
104

.  Detta faktum, i relation till Bibelns multisekventialitet, förstärker 

ytterligare argumentet att Bibeln är en självklar hypertext oberoende av utgåva, format och 

plattform. 

De samtida digitala biblarna 

         

Bibel 2000 (app-bok) Bibel 2000 (app-bok) 1917 års översättning (e-bok) 

Svenska Bibelsällskapet YouVersion Theospace 
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Bokens form 

I detta skede av analysen skiftar fokuset från den fysiska codexen till den digitala bokens 

form, funktion och materialitet. App- och e-boken har ingen fast materialitet på samma sätt 

som codexen, då de som filer eller applikationer inte är bundna till en analog plattform utan 

snarare till flera olika digitala plattformar. Kristina Lundblad har skrivit om e-bokens 

materialitet och menar att e-böcker fortfarande är materiellt betingade, men istället för att det 

fysiska representeras av pärmar, trycksvärta och papper, är det dator, mobil och annan 

hårdvara som blir e-bokens fysiska inramning. Det kan ibland finnas en oro för att läsningen 

inte längre är fysisk men även om läsaren inte längre vänder blad genom att vända sidor 

manuellt, krävs det ändå en fysisk beröring av musknappen eller touch-screenen för att 

komma vidare i läsningen.
105

 Det fysiska försvinner alltså inte utan förändras snarare, enligt 

Lundblad. Friedrich Kittlers resonemang liknar Lundblads då han skriver att ”ett medium är 

ett medium är ett medium”
106

. Med detta menar han att konsekvensen av att överföra ett 

budskap från ett medium till ett annat alltid blir att de underställs andra standarder och 

materialiteter.
107

  

Medieforskaren Nicholas Negroponte har föreslagit att den största skillnaden mellan den 

traditionella codexen och den nya boken är att den förstnämnda består av papper, tryckfärg 

och omslag, medan den digitala boken består av binära siffror (ettor och nollor), då den bara 

existerar i form av en digital fil.
108

 Negroponte talar om tingets fysiska materialitet medan 

själva texten som boken innehåller och det verk texten materialiserar är immateriell. Genom 

denna skillnad, där verket i sig är immateriellt, har verket alltså samma existensform i alla 

medieformer – ”en abstrakt enhet bortom den aktuella texten”, som i sin tur kan bäras av både 

böcker och andra plattformar.
109

 Ett verk kan alltså presenteras på flera olika plattformar, både 

fysiska och digitala, genom atomer eller binära siffror, på papper eller skärmar. Dessa är bara 
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olika sätt att manifestera verket på i form av text och texten kommer vara densamma, tecken 

för tecken.
110

 

Tryckprocessen kom att bli ett mellanled mellan författare och läsare, men detta har till 

viss del förändrats i och med internets intåg. Denna nya digitala väg har inneburit att 

mellanleden mellan författare och läsare, i form av förlag och tryckeri m.fl. inte längre är lika 

självklara. En e- och app-bok publiceras fortfarande även om den inte trycks. Det betyder att 

texten fortfarande har genomgått en process innan den når läsaren. Därför har några av 

mellanleden inte försvunnit utan har, liksom den fysiska inramningen, bytt skepnad. Om en 

författare skriver direkt på en hemsida eller i en community så når texten läsaren direkt utan 

någon mellanhand. När skriften kom till innebar det samtidigt en distansering mellan 

författare och läsare då orden istället för att komma direkt ur författarens mun, skrevs ner 

innan de förmedlades. I vår tids kommunikationskultur skulle det i så fall innebära att gapet 

mellan författare och läsare har minskat; det är inte längre ett helt mellanled mellan i form av 

en lång utgivnings- och tryckprocess. Det skrivna i sig utgör dock en distansering.
111

 

En stor skillnad mellan tryckta och digitala böcker är avsaknaden av bindning och omslag. 

Det kan konstateras att bindning inte existerar i den digitala bokens materialitet, trots att e-

boken simulerar rundningen längs den del av sidan som ligger närmast bokryggen. E-boken 

har ett bokomslag som kommer före en innehållsförteckning med klickbara länkar till bibelns 

olika böcker. App-böckerna har däremot inte något omslag i traditionell mening utan första 

sidan består av en innehållsförteckning, med liknande klickbara länkar som hos e-boken. 

Däremot har de små app-ikoner som ligger på plattformens skrivbord och dessa simulerar den 

tryckta bokens bindning rent visuellt (Se nedan).  
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 Svenska Bibelsällskapet  Youversion  E-boken 

Det märks på dessa ikoner att de är inspirerade av tryckta versioner då de ser ut som små röda 

böcker med guldbokstäver. Den röda bibeln med guldbokstäver är vanlig även om många 

andra slags omslag finns. E-boken sticker ut med sitt gröna omslag med svart text. Att 

YouVersions appikon inte anger vilken översättning som gäller beror på att det går att ändra. 

Titeln Holy Bible framstår som mer from än de andra. Det betyder inte nödvändigtvis att app-

bokens skapare är kristna medan personerna bakom de andra utgåvorna inte är det. Det 

innebär inte heller att appen är sämre eller manipulerad, men det ger ett annat intryck och är 

ett sätt att ta ställning för Bibeln som en helig bok, vilket inte alla går med på. Ordet helig är 

mångtydigt, men relaterar alltid till objektet, i det här fallet, till det gudomliga och särskiljer 

det från det som inte är gudomligt. Att tala om Bibeln som helig är därför som att säga att den 

tillhör det gudomliga, att den tillhör Gud.
112

  

Det finns även andra versioner, i tryck, som också kallas The Holy Bible och på de äldre 

biblarnas titelsidor kallas Bibeln för den heliga skrift. Det uttrycker en vördnad för Bibeln 

som var tidsenligt och passande för den tiden. Hade Bibel 2000 däremot titulerats som Den 

heliga Bibeln 2000, skulle staten troligtvis ha ifrågasatts, då Bibelkommissionen som gjorde 

översättningen var utsedd av staten. Eftersom Sverige i dag är tänkt att vara en sekulär stat, 

kan en bibeltitel med ordet helig tolkas som ett religiöst ställningstagande. Samtidigt kan hela 

översättningsarbetet betraktas som sådant eftersom Bibeln utan tvivel är starkt förknippad 

med kristen tro. Oavsett, är det tydligt att YouVersions titel står i skarp kontrast till e-bokens; 
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Bibeln, Gamla och Nya Testamentet, 1917 års översättning. E-bokens påminner om en 

uppsatstitel eller en bibliografisk upplysning. 

När det kommer till papperskvalitet skiljer sig bokens materialitet hos de digitala 

utgåvorna på så sätt att den inte längre består av tryckfärg på papper. Istället för 

papperskvalitet handlar det om elektroniskt papper och bläck i läsplattor samt skärmens 

belysning som simulerar papper och tryckfärg i smartphones och surfplattor (genom 

belysning kopplat till färgsystemet RGB). 

En annan intressant aspekt hos de digitala utgåvorna är olika funktioner som styr hur 

bläddringen i dem går till. Bibelsällskapets app är mer experimentell i det att bibelböckerna 

fortsätter neråt utan sidavbrott av något slag (det går också att ställa in i e-boken men då finns 

det sidavbrott). I och med det återupplivas grekernas sätt att läsa sina skriftrullar, uppifrån och 

ner ända till slutet även om appen såklart innehåller hela boken i en ”rulle” (jfr. engelskans 

scroll – scrolla). Mest trogen codexformatet är e-boken med funktionen att dra med fingret, 

samt att få se sidan bytas, vilket är möjligt med ett fysiskt exemplar. Vid detta sidbyte blir 

trycket på andra sidan synligt genom bladet som vänds (se nedan). Att dutta med fingret 

däremot, eller som i YouVersion; dutta på en knapp, är ett nytt sätt att bläddra på men inte 

lika praktiskt. Framför allt att behöva trycka på en knapp istället för att kunna dutta 

någonstans på sidan är begränsande och kan upplevas som gammalmodigt då touch-skärmen 

erbjuder fler möjligheter. 

 

  
 
 1917 års översättning (e-bok)  Bibel 2000, Youversion (app-bok) 
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I undersökningen av de digitala biblarna kommer både likheter och skillnader mellan den 

digitala och tryckta boken fram i ljuset. Det finns tendenser hos både app-böckerna och e-

boken att försöka efterlikna materialiteten hos en tryckt utgåva. Både ikonerna som liknar 

böcker samt den svarta texten mot den vita bakgrunden (tryckfärg och papper). Kittlers 

resonemang, om oppositionen mellan tecken och tomhet som präglar boksidan, har också följt 

med in i den digitala världen.
113

 Men det finns även andra element i de digitala böckernas 

uppbyggnad som påminner om de tryckta utgåvornas. I e-boken finns det exempelvis en kant, 

som liknar det tryckta bokblockets ytterkant där de kommande sidorna syns (se bild ovan). 

Ytterligare en funktion som finns i alla digitala utgåvor är det sk. helskärmsläget i vilket alla 

övriga funktioner döljs och endast en sida med satsyta syns, i likhet med en tryckt boksida. 

Alla dessa olika element som försöker simulera materiella aspekter av codexen kan kopplas 

till Kristina Lundblads resonemang kring hur varken mjukvaran (läsprogrammen) eller 

hårdvaran (ex. läsplatta, surfplatta) liknar en codex. För att förmedla en slags trygghetskänsla 

har den digitala boken ofta formatet av en codex, då läsaren ser det bekanta i det obekanta.
114

  

Tyngd och storlek är mer komplicerat att beskriva i relation till digitala biblarna då detta 

helt beror på vilken plattform de öppnas på. Böckernas bärbarhet däremot, både när det 

kommer till tyngd och omfång, har ökat betydligt i jämförelse med både de nutida och äldre, 

tryckta biblarna. Detta kan ställas i relation till den analoga medievärlden där inga tekniska 

hjälpmedel behövdes för att läsa en bok, medan exempelvis musik- och filmkonsumtion 

krävde sin särskilda apparatur. I dagens digitala kultur går utvecklingen allt mer mot att 

apparater som datorer, surfplattor och smartphones används som spelare/ plattformar för alla 

slags medier, oavsett om det rör sig om böcker, musik, video, bild eller radio och TV.   

I e-boksrapporten När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett 

biblioteksperspektiv menar författarna att denna utveckling mot att ett och samma verktyg kan 

användas för att spela upp olika former av medier är ett tecken på apparatkonvergens.
115

 Detta 

kopplar de i sin tur till begreppet mediekonvergens, som beskriver hur produktion av text, 

bild, ljud och video kan ske i kombinationer som är omöjliga i den analoga världen. Som 
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exempel på detta fenomen anges vad de kallar den utvidgade e-boken som innehåller text, 

bild, ljud och video. Detta är en multimedial produkt som visar på mediernas konvergens, 

menar de vidare.
116

  

Medieforskaren Henry Jenkins argumenterar mot denna tanke, att konvergens först och 

främst ska ses som en teknologisk process som för samman ett stort antal funktioner under 

skalet på en och samma apparat. Istället, menar Jenkins, handlar konvergens om ett kulturellt 

skifte där konsumenten uppmuntras att söka ny information och foga samman innehåll från 

flera olika medier.
117

 Konvergensen är enligt Jenkins flödet mellan medieplattformar, 

samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som överallt 

söker efter upplevelser. Konvergensen betecknar alltså teknologiska, industriella, kulturella 

och sociala förändringar som gett upphov till ett nytt medielandskap.
118

  

Textens form 

      

 1917 års översättning (e-bok) Bibel 2000, Svenska Bibelsällskapet  

 

En av de största skillnaderna hos dessa utgåvor är att all text ligger i en spalt som täcker hela 

skärmen. Görs texten mindre blir satsytan mer lik en codex men texten är högercentrerad och 
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utan tydliga marginaler. Att det bara är en spalt och marginalerna inte är lika breda gör att 

texten känns betydligt mer kompakt (se appendix 2). 

En annan fundamental skillnad är att det i de digitala utgåvorna går att justera inlagan efter 

preferens, med vissa begränsningar. Det går t ex. inte att få texten att se handskriven ut, byta 

plats på bibelböcker eller att ändra om i textens struktur. Utöver det är förändringar också 

begränsade av plattformens skärmstorlek. Storleken på texten går att ändra men detta innebär 

att texten flödar om och satsytan förändras genom att antalet ord och rader som får plats på 

skärmen ökar eller minskar. I e-boken och YouVersions app-bok går det att markera 

textstycken och lägga till sina egna anteckningar, som inte hamnar i marginalen utan samlas 

på en och samma plats under en egen rubrik i huvudmenyn. Det finns även möjlighet att lägga 

till bokmärken som även dem samlas på ett ställe i huvudmenyn. Både antecknings- och 

bokmärkesfunktionen saknas i app-boken från Svenska Bibelsällskapet. 

Även att texten materialiseras på en skärm, som egentligen bara består av ljus som 

reflekteras i olika färgkombinationer, är en betydlig skillnad jämfört med de tryckta 

utgåvorna. För Sven Birkerts framstår denna skillnad som central, då det kommer till läsning 

av elektroniska böcker. Enligt honom kan det tryckta ordet på en sida definieras som en sak i 

jämförelse med ett ord på en skärm som snarare är en manifestation. Det tryckta ordet är ”[a] 

thing” medan det digitaliserade ordet är ”the idea of a thing”
119

 . Det tryckta ordet har en 

fysisk position på en sida, i en bok medan det digitala ordet är dematerialiserat och 

digitaliserat genom sin position som lagrad i ett minne och kan därför inte sägas existera på 

samma sätt. 120  

Bilder/illustrationer 

Bilder och illustrationer är helt frånvarande i samtliga digitala utgåvor förutom app-böckernas 

ikoner och e-bokens omslag. Att dessa element som är otroligt viktiga typografiska element i 

samtliga tryckta utgåvor inte finns med i app-böckerna eller e-boken är lite förvånande med 

tanke på möjligheterna. Kanske har detta med rättigheter och teknik att göra; hur bilderna ska 

kunna infogas snyggt och förmedlas likartat till varje konsument och på olika plattformar med 
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tanke på det omflödande formatet. Bilderna skulle inte bara kunna ha färg utan kanske också 

vara mer som bildspel där samma motiv skildras på olika sätt. I och med epub3 är det 

dessutom möjligt att inkorporera ljud- och video-element i texten, men detta är inte något som 

har utnyttjats. Här blir det tydligt, att trots biblarnas digitala format, uppmuntras inte läsaren 

att söka ny information eller foga samman innehåll från olika medier, på det sätt som Henry 

Jenkins beskriver. Det är svårt att reda ut varför de digitala formaten inte följer det nya 

medielandskapets förändringar fullt ut men det kan kanske ligga en grund av traditionalitet 

bakom detta val. Genom att utöka biblarnas innehåll med andra element som bilder, ljud och 

video finns det en risk att läsarens uppmärksamhet riktas bort från själva bibeltexten.  

Hypertextualitet  

Då andra element än text har utelämnats i de digitala utgåvorna kan det påpekas att 2011 med 

sina intertextuella och intermediala referenser, till både musik, film och andra litterära verk, är 

betydligt mer hypertextuell än de digitala biblarna. Om samma typ av referenser hade använts 

i de digitala utgåvorna hade dessa kunnat bestå av direktlänkar till de andra verken vilket hade 

berikat läsarens upplevelse av texten. 

Faktum kvarstår att den digitala tekniken möjliggör mer hypertextualitet än fysiska böcker 

samtidigt som referenserna är desamma som i de andra bibelutgåvorna; intertextuella. Det 

enda intermediala referensen finns i YouVersions app där det går att markera en bibelvers och 

söka på relevanta kommentarer från andra läsare på nätet.  

En annan stor skillnad är att hypertextualiteten hos verket är konstant närvarande i och med 

de klickbara länkarna. Med några enkla tryck kan läsaren hoppa mellan olika delar, böcker 

och verser utan att behöva byta sida (jmf. att vända blad i en codex). Dessutom går det att 

söka efter nyckelord i samtliga digitala utgåvor och välja att enbart läsa de avsnitt i bibeln där 

det sökta ordet finns med. Båda dessa funktioner gör att sekventialiteten hos Bibeln tycks 

ännu mindre självklar än i de tryckta utgåvorna. Det är helt enkelt otroligt enkelt att läsa 

bibelns olika delar i självvald ordning och dessutom minns läsprogrammet vad som lästes 

senast. Det går alltså att spåra sig tillbaka i läshistoriken till den exakta versen i den digitala 

bibeln där läsandet började. Begreppet hypertext är ett relativt nytt ord idag. Det uppkom för 
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att vi behövde beskriva det nya sättet att läsa texter då internet med sina klickbara länkar 

mellan olika texter, gjorde sitt intåg. Svedjedal förklarar att detta i sin tur har lett till att 

ifrågasättandet av sekventialiteten även hos tryckta verk.
121

 

Sammanfattande diskussion 

Bibeln har funnits i alla fyra kommunikationskulturerna. Den kom till i den primärt muntliga, 

bevarades i den skriftliga, multiplicerades i den tryckta och har hittills simulerats i det 

digitala. 

I jämförelsen mellan de olika bibelutgåvorna framstår både likheter och skillnader. I app- 

och e-böckerna går typsnitten visserligen att byta ut men det är fortfarande Bibeln i simulerat 

tryck som läsaren möts av och texten är strukturerad enligt samma regler med kapitel och 

verser. Även om kapitel- och versnumreringen går att välja bort i de digitala versionerna, 

förblir texten detsamma till sin struktur, förutom att satsytan består av en spalt. Det finns 

naturligtvis en trygghet i detta. Tryckkonsten har trots allt funnits i mer än femhundra år och 

en övergång till något annat kräver både tid och anpassning. Likartade funktioner och 

strukturer uppmuntrar människor att pröva på den nya tekniken istället för att skrämmas av 

den.
122

 Fundamentala skillnader mellan utgåvorna blir tydliga genom två historiska brott eller 

övergångar. Den första i övergången från fraktur till antikva samt standardiseringen av boken 

som följde runt 1800- 1900-talet och den andra i den ökade digitaliseringen och funktionen 

med klickbara länkar runt 1900-2000. 

Vad som händer med bibelns materialitet genom digitaliseringen av boken är att den 

fysiska textbäraren (codex-formatet) med pärmar, papper och tryckfärg ersätts av en hårdvara 

(mobil, dator, surfplatta eller läsplatta) med en skärm där texten materialiseras genom en 

mjukvara (ett läsprogram). Dessa materiella delar simulerar många element hos codex-

formatet, antagligen för skapa en igenkänning av det gamla formatet i det nya. Det finns 

många synpunkter angående vad som sker med bokens materialitet i digitaliseringsprocessen 

där codex-boken alltid framställs med en självklar materialitet både formmässigt och textuellt. 

Men oavsett hur små beståndsdelar boken delas in i, allt från plattformens materialitet till 

                                                 

121
 Svedjedal, 2000, s. 55.  

122
 Lundblad, 2007, s. 95f. 



 

 

45 

binära siffror, kvarstår faktum att materialiteten hos den tryckta och digitala boken skiljer sig 

fundamentalt åt.  

Bibeln som bok har blivit mer bärbar och lättillgänglig genom de digitala plattformar där e-

böcker läses. Men detta kan också ses hos de samtida tryckta som är betydligt mer bärbara än 

de äldre. Bokens bärbarhet kan idag betraktas som självklar. En annan förändring är att det 

har blivit lättare att läsa bibeln multisekventiellt genom klickbara länkar och andra funktioner 

som den digitala tekniken gjort möjlig. Trots denna utveckling är det viktigt att påpeka att alla 

utgåvorna i regel är hypertexter som har lästs multisekventiellt genom historien. En annan 

funktion hos den digitaliserade boken är att läsaren kan justera inlagan efter preferens. Det går 

inte att t ex. få texten att se handskriven ut, byta plats på bibelböcker eller att ändra om i 

textens struktur men däremot bidrar justeringsmöjligheten till att göra texten mindre statisk 

och mer dynamisk. En konsekvens av detta kan vara att tryckta exemplar med olika typer av 

extramaterial blir onödiga att köpa. Om man har en app-bok i vilken exempelvis allt som 

Jesus säger kan markeras med rött eller där det går att välja en annan bibelöversättning direkt 

i appen, finns det inget behov av flera tryckta exemplar. Allt extramaterial finns i appen och 

kan dessutom läggas till och tas bort närhelst läsaren själv vill det. En fullklottrad bibel i en 

app- eller e-bok täcker inte marginalerna utan finns diskret infogade med en liten markering 

som visar att det finns en anteckning där. Möjligheten till att anteckna något tar därför aldrig 

slut. Inte heller ser bibeltexten begagnad ut eftersom det inte finns några blad att kladda ner 

eller slita ut, istället är det plattformarna som blir begagnade. 

Ytterligare en tydlig skillnad är vikten, som när det gäller de digitala utgåvorna beror helt 

och hållet på vilken plattform som används. I skarp kontrast till dessa står 1703 som hopfälld 

kräver två underarmar och öppnad ett par rejält uppbyggda biceps för att kunna förflyttas. Sett 

ur ett historiskt perspektiv kan det konstateras att biblarnas bärbarhet har ökat successivt fram 

till idag och utvecklingen av så kallade smartphones och surfplattor har ökat portabiliteten 

ytterligare. Detta drar tankarna till Sven Birkerts resonemang i The Gutenberg Elegies: The 

Fate of Reading in an Electronic Age, där orden som karvades in i sten hade en ”weight, 
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grandeur” i motsats till den elektroniska boken där uppfattningen av samma ord ger känslan 

av ”weightlessness”.
123

 

Sammanfattningsvis är alla de undersökta bibelutgåvorna medium i Johan Svedjedals 

bemärkelse; alltså något som lagrar och visar tecken.
124

 Alla böckerna är strukturerade 

sekventiellt men Bibeln är i sig hypertextuell och kan läsas multisekventiellt där läsaren 

hoppar mellan olika delar och läser den i en icke-sekventiell ordning. I de digitala utgåvorna 

underlättas detta sätt att läsa Bibeln betydligt då läsaren med hjälp av länkar med ett enda 

klick kan hoppa från en del till en annan utan att fysiskt behöva vända blad samt söka på 

nyckelord i texten och enbart läsa dessa delar. De digitala utgåvor av Bibeln som har studerats 

är dock tydligt influerade av de tryckta. Texten står fortfarande i spalter (i appen spelar 

fulltext ingen större roll eftersom Iphonens skärm inte är så bred). Vad som dessutom 

framkommer tydligt i analysen är att Bibelns hypertextualitet inte är ett nytt fenomen utan 

snarare något som blivit tydligare i och med den digitala utvecklingen. Bibeln från 1622 är ett 

exempel på gammaldags intermedialitet där bild och text samverkar för att läsaren ska förstå 

innehållet. 1541, 1703 och Bibel 2000 har visserligen också bilder men de är placerade innan 

bibelböckerna och inte i själva texten, vilket förhindrar en sådan text-bild samverkan. Istället 

får bilderna representera antingen en sammanfattning av bibelböckernas innehåll eller som en 

slags understrykning av den viktigaste händelsen däri. 1622 och 2011 är därför mer lika 

varandra även om den senare inte alls har lika många bilder i texten, men det finns 

illustrationer i marginalerna då och då, samt intermediala referenser. Sådana hänvisningar till 

andra verk vid sidan om den text som läsaren för tillfället har framför sig, kan gissningsvis 

komma att öka. Det skulle t ex. vara möjligt att i passionsberättelserna införa en referens, inte 

bara till filmer och populärmusik, utan också till konstverk såsom Dalís Christ of St. John of 

the Cross eller Bachs Markus Passion.
125

 

I och med sådana referenser blir intrycket av Bibeln inte längre att den är fix och färdig 

med ett och samma syfte utan framstår som mångbottnad. Kommentarerna i 2011 visar på 
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aktiva läsare som lämnat efter sig anteckningar till nya läsare. I app-boken från Youversion 

går det även att söka på ett bibelutdrag direkt på nätet för att få tillgång till andra läsares 

kommentarer och reaktioner. Sådana funktioner i biblar påverkar läsaren att själv bli mer 

aktiv, särskilt i 2011 där läskommentarerna inte går att ignorera. Detta är tendenser som kan 

kopplas till det nya medielandskap som Henry Jenkins beskriver, där konsumenten 

uppmuntras att söka ny information och foga samman innehåll från flera olika medier.
126

 

Enligt Walter Ong finns det i dagens kommunikationssamhälle en sekundär muntlighet 

med tanke på radio, tv och telefonen där talet är i fokus.
127

 Robert Fowler, professor i teologi 

och religionsvetenskap, instämmer och hävdar till och med att förståelsen för den primärt 

muntliga kontext som Bibeln kom till i aldrig varit så möjlig att förstå som nu.
128

 I den 

primärt muntliga kommunikationskulturen berättades bibelhistorierna av olika människor, på 

olika sätt och i olika situationer.
129

 Det gjorde berättelserna mångfacetterade vilket även 

språken är som Bibeln skrevs ner på. I och med översättningar däremot har det funnits en 

tendens att vilja komma fram till meningen i bibeltexten för att kunna återge den så korrekt 

som möjligt på det översatta språket.
130

 Förutom meningen i texten betonas också det 

textmässiga, alltså att det skrivna eller tryckta på något sätt är mer legitimt än andra 

kommunikationssätt. Skriv- och trycktekniken är bra men bör inte överskattas, vilket ofta 

sker; särskilt inom bibelstudier.
131

  

Med tanke på att 90% av den kommunikation som pågår ansikte mot ansikte mellan 

människor beräknas vara icke-verbal så framstår denna glorifiering av ord nästan som absurd. 

Detta kan dock komma att förändras i denna elektroniska kommunikationskultur där det 

hypertextuella spelar allt större roll. Intertextuella referenser har funnits i alla utgåvorna men 

med tiden har de intermediala och hypertextuella inslagen ökat. Dessa har utvecklats 
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ytterligare av de interaktiva funktioner som finns i samtida och digitala biblar, vilket gör att 

läsaren blir mer aktiv i sitt läsande. Återigen kan det mångfacetterade få utrymme och Bibeln 

förstås som berättelser med många betydelselager. Detta liknar den primära muntligheten som 

vi aldrig fullkomligt kan återvända till men avståndet mellan den primära och sekundära 

muntligheten har minskat och kommer troligtvis att fortsätta förändras även framöver. 

De bibelutgåvor som studerats i uppsatsen är alla baserade på text och har därför en 

gemensam utformning i de tryckta orden (även om app- och e-boken inte är tryckta i fysiska 

exemplar). I sökandet efter information om Bibelns olika utgåvor fann vi dock spel, pussel, 

ljudböcker, app-böcker med Bibeln på teckenspråk, videos med dramatiserade bibelböcker, 

filmer, tv-serier och tecknade serier. En av uppsatsförfattarna har fått vara med på ett 

seminarium där de ”stora” historierna i Bibeln sammanfattades i en slags sång blandad med 

dans. Dessa versioner av Bibeln kan med Kittlers ord kallas för hallucinatoriska. Enligt 

honom har det skrivna en hallucinatorisk kraft då innehållet kommer till liv i läsarens huvud 

men det elektroniska har tagit död på den kraften eftersom elektronik möjliggör reproduktion. 

Det reproducerade är dött och likaså blir det skrivna dött när det kopieras på löpande band. 

Därför kom kyrkomålningar att istället få en hallucinatorisk effekt då de fortfarande kunde 

tolkas allegoriskt och på flera sätt.
132

 

Enligt Friedrich Kittler avtecknar det sig ett nedskrivningssystem i mediernas materialitet, 

det vill säga “ett nätverk av teknologier och institutioner som tillåter en given kultur att 

utvälja, lagra och behandla relevanta data”.
133

 För honom är boken en hårdvara och en teknisk 

förutsättning för makt, där makten ligger i kontrollen av mediet som organiserar vetandet.
134

 

En viktig del i att kontrollera detta medium är läskunnighet, att förstå den alfanumeriska 

sekvens av tecken som i sin tur bärs av boken. I Kittlers historiska medieanalys är detta något 

som inte var tillgängligt för alla samhällsklasser men som utvecklats och gjorts tillgängligt för 

allt fler genom bildning, då allt fler har fått lära sig att kontrollera mediet (lärt sig läsa).
135

 

Bibelns utformning är inte längre begränsad till främst text, och har egentligen aldrig varit 

det, men nu när andra kommunikationssätt kan ta över alltmer finns möjligheten att det 
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tryckta ordet tappar sin överlägsenhet och blir till ett kommunikationsmedel bland andra. 

Boken idag är bara ett medium bland andra och den tryckta boken i codex-format bara en bok 

bland andra. Med förvåning kan det konstateras att förändringarna mellan bibelutgåvorna från 

1541 till 2011 är små i relation till den samhälleliga utveckling som skett i Sverige under 

denna period. Vi tror att detta beror på att bokens form och struktur blev så pass grundlagd 

redan under tryckteknikens uppkomst att den är svår att förändra, även idag. 
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Appendix 1: Sammanställning av undersökningen 

Undersökningen Gustav Vasas 1541 Gustav II Adolfs 

1622   
Karl den XIIs 1703 

Omslag   Skinnband, brunt 

läder. Metall i hörnor 

samt triangel i 

mitten. Spännen av 

mässing 

           

Skinnombundet trä, 

tappat sitt spänne. 

Broderier, bild tryckt i 

lädret. Väldigt sliten, 

ser träet igenom. 

           

Svart skinnband, 

gulddetaljer som 

inramning, emblem på 

framsidan, 

kungakronor på 

ryggen. Spännband av 

mässing som man 

knäpper fast. Fint 

skick. 

Tyngd Ca 4 kg 2 kg 8 kg 

Storlek 334x203, rygg 120 

tjock. 762 folioblad 

 

Marginaler: I: 23 

mm, U: 30 mm, 

Y:41 Ö: 23 

 

Satsyta: 126 bred, 

252 hög 

238x176, rygg 116 

tjock. kvarto 

 

Marginaler: I: 5 mm,  

U: 10 mm, Y: 12 

mm, Ö: 10 mm 

 

 

Satsyta: 158 bred, 

220 hög 

448x287, rygg 115 

tjock. 962 folioblad 

 

Marginaler: I: 15 mm 

U: 40 mmY: 34 mm 

Ö: 26 mm 

 

Satsyta: 223 bred, 355 

hög. 

Bindning 
           

6st. sydda pucklar på 

ryggen. 
Sydd, 6 pucklar. 

Håller på att släppa på 

flera ställen   

Sydd, 8st pucklar. 

Tjocka trådar. 

Papperskvalitet 

         

Väldigt tunna sidor, 

på vissa delar 

fastlimmade på 

tjockt papper. Känns 

plastigt (lump?) 

Varierar mycket. Från 

tunt till tjockt. Inte 

kartongliknande som 

1703. I början slitna 

sidor som är klistrade 

på 

smörpappersliknande 

material. Sämre 

kvalitet, ser små 

partiklar? Slitet, tunt 

och gulnat. (rutrandigt 

mönster i papperet) 

Tjockt och styvt. Helt 

annan tunnare 

papperskvalitet på sida 

925-6 (typ 

tidningspapper) 

           

Bläddring 

           

Ganska lätt förutom 

att ryggen var bred 

och sidorna ömtåliga 

Lätt att böja sidorna 

då de är tunna. Bred 

rygg, måste omfördela 

Låter lite 

kartongaktigt/åsklikt 

när man bläddrar utom 
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           tyngden ibland. Svårt 

att ha den uppslagen i 

början och slutet av 

inlagan.   

de där tunna sidorna 

som prasslar. Tungt att 

byta sida, ett 

motstånd. 

Formalia 

     

Kustoder finns, inga 

versnummer 

Kustoder finns, 

versnummer finns.   

Kustoder finns, 

versnummer finns. 

Uppbyggnad 

           

Lemberger, Georg, 

ca 1490-ca1540 

(gravör) 

Cranach, Lucas, d.ä., 

1472-1553 

(creator_code:egrc_t) 

Richolff (tryckare, 

medarbetare) 

Tryckt j Vpsala. 

1541; [1540]-1541 

Petrus Andreas 

(tryckare?) 

Kort förspråk, 

innehållsförteckning 

           

Tryckt i Lübeck, aff 

Samuel Jauchs 

bekostning, anno 

Christi M. DC. XX. II. 

[Kolofon:] Tryckt j 

Lybeck, aff Samuel 

Jauchen borgeres och 

bookfärares [!] 

bekostning, hoos 

hwilken the och finnes 

til köps. Anno M. DC. 

XXII., 1622 

Förspråk 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning innan 

varje bok,  

Benzelius, Erik, d.ä., 

1632-1709 

(medarbetare) 

Alternativt namn: 

Benzelius, Eric, d.ä., 

1632-1709 

Stockholm, 1702 1703 

Förspråk, register             

       

Textflöde 

           

Inga spalter. 

Kompakt 

           

Två textspalter. Två 

stora spalter i 

ytterkanter 

med hänvisningar, två 

smala spalter med 

versnummer. 

Två textspalter, 

dessutom smala 

spalter med referenser. 

Teckenstorlek 

       

Håller samma storlek 

genom hela boken 

förutom anfanger 

som inleder. 

Skiftar mycket (olika 

mkt trycksvärta?) 

versnummer 

 

Skiljer sig mycket 

emellanåt i storlek. 

     

Antal sidor 1230 sidor 1900 s Över 1000 sidor 

Antal rader/sida 53 rader 51 rader 73 rader 

Antal ord/rad 11-16 ord 5-8 ord 7-10 ord   

Typografi Gotisk stil, fraktur. 

Styckeindelning med 

indrag.    

Gotisk stil, fraktur. 

Romerska siffror i 

kapitel.   

Gotisk stil, fraktur. 

Arabiska siffror.   

Läsriktning Codex Codex       Codex   

Extramaterial  anno mundi, anno händelser och 
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                      ante, anno christi står 

högst upp närmast 

ryggen.       

           

personer, kyrkoårets 

läsplan, Bibelns 

tideräkning, mått, 

sammanfattningar 

innan böcker, ordlista   

Bilder/illustrationer 

           

Stora helsidesbilder 

lite varstans, bildtext 

som beskriver vad 

som avbildats, 1500-

tals tidstypiska. Stor 

bild inleder första 

delen men inte 

apykryferna. 60 

illustrationer i 

träsnitt  

           

Rikt illustrerad med 

bilder, ornament, 

Anfanger inleder. 

Samtida 1600-tals 

kläder i bilderna. 

Kopparstick. Ej bilder 

i breven (NT), bara 

första sidan. Mer rikt 

illustrerad när det är 

berättelser, bilder i 

texten då. Inga 

bildtexter. Några 

bilder återanvändes. 

Rik på krusiduller och 

ornament. Många 

mindre sådana, inga 

helsidesbilder. 

Kopparstick 

           

Hypertextualitet 

     

Ett fåtal 

intertextuella 

referenser och korta 

textförklaringar. 

Rikt med 

intertextuella 

referenser.   

Ännu mer 

intertextuella 

referenser. 

 

 

 

         Bibel 2000 (1999) Bibelkommissionens översättning 

2011   

Omslag 
         

Blått skinnband med 

gulddetaljer, tre guldstjärnor, 

förlagsnamn och en typ flod 

som går in lite på ryggen.   

Hårdband.    

Turkos, i pokuagulat på en 

viskosbärare. Mjukband. Stansad titel 

på framsida och rygg. Rundade hörn. 
   

Tyngd 1kg 0,7 kg   

Storlek 124x185, 5cm tjock 
 

Marginaler: I: 10mm U: 

29mm Y: 10mm Ö: 15mm 

 

Satsyta: 110 bred, 170 hög. 

215x140, rygg 3cm tjock. 

 

Marginaler: I: 10 mm U: 19 mmY: 15 

mm Ö: 10 mm 

 

Satsyta: 110 bred, 170 hög. 

Bindning Inbunden, sydd Sydd 

Papperskvalitet 

           

Tunt! Bibelpapper. 

 

Magasinkvalitet papper inleder i färg. 

Sedan tunt genomskinligt papper.     
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Bläddring Ganska lätt men svårt att hitta 

rätt sida, får med sig flera 

sidor oftast. Ganska 

genomskinliga. 

Ganska svårbläddrad efter det är 

tunna sidor 

   

Läsriktning Codex Codex 

Formalia 

           

Alla bokstäver lika stora. 

Kapitäler inleder. Texten är 

indelad i stycken och när 

någon talar är det markerat 

med cittattecken >>…<< 

Fotnoter längst ner på sidan. 

Versnumrering i fotnotsstil. 

Versnummer i texten, inga 

bindningsord 

           

Uppbyggnad 

           

Kolofonsida, 

innehållsförteckning, 

presentation av böckerna, 

Förord av 

bibelkommissionen. Verbums 

uppslagsbok till Bibeln. 

Introduktion till boken i 

kursivt med kapitäler. 

Förord som är längst bak 

           

Textflöde 
           

Två textspalter. Tjockare och 

större kapitelnummer, 

rukrikerna i kursivt. 

Bibelbokens namn överst på 

sidan. Sidnr uppe till höger 

och vilka kapitel som är med 

på den sidan. 

Två textspalter. Centrerad 

sidnumrering längst ner på sidan 

under ett streck. 
         

Teckenstorlek 9pkt ? 

Antal sidor 1500 sidor 1418 sidor 

Antal rader/sida 45 rader   51 rader     

Antal ord/rad 7-8 ord 5-9 ord 

Typografi     Verdana ? 

Extramaterial 
           

Två bokmärkesband.   

hälsning till läsaren, 50 

teman, kända personer och 

händelser i alfabetisk ordning 

samt vad Bibeln säger om 

Gud. Hitlista.        
           

Tjockare, plastiga sidor i början med 

bibelkronologi, rikt illustrerad, serier, 

hänvisningar till filmer, låtar och 

böcker som är inspirerade av Bibeln 

mm, kommentarer till  texten med 

pilar och inramningar, referenser till 

låtar, många frågor, vad 

kommentatorerna tycker själva om 



 

 

62 

textstycket osv. 

Bilder/illustrationer 

     

79 träsnittsvinjetter. Större 

illustration för varje del (3) 

och mindre (1/3 av sidan) för 

varje bok. 

Innan varje bok ibland ritat ibland 

filmaffischer, ibland ritade 

illustrationer av 

bibelkommentatorerna. 

Hypertextualitet 

           

Intertextuella referenser i 

fotnoterna samt kommentarer. 

Finns ord- och händelselistor. 

Temaförteckning. 

Intertextuella och intermediala 

referenser 

           

 

             Bibel 2000 (app) 

Svenska 

bibelsällskapet 

Bibel 2000 (app) 

YouVersion     
Bibeln, gamla och 

nya testamentet, 

1917 års 

översättning (e-bok) 

Omslag 
           

Ikonen: Fyrkantig bibel i 

klarrött med gult/ guld 

bokmärkesband samt 

kors i gult/guld och 

texten BIBEL 2000 i 

samma gula/guld. 

Ikonen: fyrkantig 

Bibel med rött 

bokmärkesband och 

gula bokstäver HOLY 

BIBLE 
           

Grönt med svart text. 

Utgivare: Theospace, 

Hämtad i iBooks. 
           

Tyngd Beroende av plattform Beroende av plattform Beroende av plattform 

Storlek Beroende av plattform Beroende av plattform Beroende av plattform 

Bindning Ingen. Ingen Ingen.     

Papperskvalitet Kan ändra ljusstyrka och 

kontrast. 

Kan ändra ljusstyrka 

på skärmen 

Kan ändra ljusstyrka 

på skärmen 

Bläddring Rullning neråt, inget 

sidslut. 

Finns pilar att dutta på 

för att komma fram 

eller tillbaka. 

Man kan dra eller 

dutta med fingret för 

att byta sida och då ser 

det verkligen ut som 

att en sida vänds. 

Finns en rad med 

punkter i botten av 

sidan (endast vid liten 

textstorlek) där man 

kan bläddra via 

kontroll till olika 

böcker: står bok samt 

vilken sida. 
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Läsriktning Neråt. Som Codex. Neråt eller illusion av 

bläddring. 

Formalia 

           

Versnummer som liten 

fotnot i början av 

meningen, inne i texten 

om det inte är spaltvis 

för då är det fotnoter till 

vänster. 

 

Versnummer 

fetmarkerade. 

           

Versnummer som 

liten fotnot till 

vänster. 

           

Uppbyggnad 

           

Innehållsförteckning 

med direktlänkar till 

böckerna.    

YouVersion och en 

snurrande cirkel innan 

menyn, beror lite på 

vilken inställning man 

har.  

         

Om denna e-bok, 

samarbeten, lista över 

böcker, 

innehållsförteckning 

med direktlänkar till 

böckerna, Första 

Moseboks kapitel 

(direklänkar) och lista 

över böcker. Listan 

över böcker visar 

sidstart för böckerna 

och även bokmärken 

och anteckningar. 

           

Textflöde 

           

Vänsterjusterad text som 

upptar allt utrymme. 1 

spalt. Boknamn samt 

kapitelrubrik är 

centrerade. Kapitel 

inleds med stor 

fetmarkerad siffra. I 

minsta läget är det 

marginaljusterad text 

som känns som ett A4 

fast väldigt liten svårläst 

text. I största läget är det 

en väldigt smal spalt 

med stor text runt 4-7 

ord per rad.   

Vänsterjusterad text 

som upptar allt 

utrymme vilket inte är 

mer än en spalt. 

Versnummer 

är fetmarkerade men 

inte i fotnoter. 

           

Marginaljusterad text. 

Går att ändra från 

codexformat till rulla 

då läsriktningen 

ändras(bokform eller 

läsa neråt). Vid rulla 

är det sidslut vid varje 

kapitel. Till vänster 

lite rundat så att det 

ser ut som en 

uppslagen boksida och 

marginaler runtom 

texten. 

           

Teckenstorlek 

           

Flera inställningar för 

textstorlek i en rullande 

kontroll (typ som för 

volym), bara provat 

största och minsta 

läget.(se ovan) 

Två inställningar, stor 

och liten. Texen flödar 

om. 

           

Två inställningar, stor 

och liten. Texten 

flödar då om. 

           

Antal sidor Finns ingen Det står inget sidantal 2823 sidor (Vid 
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sidhänvisning då det inte 

finns några sidor. Det är 

en enda sida som 

fortsätter neråt i all 

evighet, (rullning neråt) 

Ingen hänvisning var 

exakt man befinner sig i 

texten. 

men det verkar som 

att en codexsida är 

utsträckt till en 

appsida. 

 

utskrift) 

Sidor i iPhone (liten 

stil): 7021 sidor. Ex. 

sida 1 av 7021 

Står hur många sidor 

det är kvar (vid liten 

textstorlek) ex. 229 

sidor kvar. 

 

Antal rader/sida Oändligt många. 

Extrainställning: kan 

välja att visa en vers per 

rad. 

95 (stor) 

72 rader (liten) 

 

16 rader med stor 

18 rader med liten 

 

Antal ord/rad 4-7 ord (Stor) 

16-20 ord (Liten) 

7-8 ord (stor) 

8-9 ord (liten) 

4-7 (stor) 

6-8 (liten) 

Typografi Finns två 

valmöjligheter: med 

eller utan serifer. Med 

serifer ger ett lite 

luftigare intryck i texten. 

Går att ändra. Vi hade 

Helvetica Neue 

 

Går att ändra efter 

behag. Vi hade: 

Iowan. 

 

Extramaterial Sökfunktion kan söka 

ord, boknamn och vers, 

får då lista med 

sökresultat med bok, 

kapitel och vers där 

sökordet 

finns.Direktlänkar i 

inställningar till 

utgivare: Svenska 

Bibelsällskapet samt 

designer av Bibel-

appens ikon: Arctic 

Studios. I  kapitel finns 

det en gå-till-funktion 

där du kan välja vilket 

kapitel du vill gå till 

genom direktlänk. 

I inställningar kan 

texstorlek ändras i en 

rullkontroll, samma med 

kontrast, visa eller inte 

visa versnummer, visa 

eller inte visa 

kapitelnummer, visa 

eller inte visa rubriker, 

visa eller inte visa 

Det finns en 

inställning som gör att 

ett bibelord dyker upp 

i förgrunden. Menyn: 

Hänvisning eller 

sökord, I dag 

(bibelord), Bibeln 

(inlagan), Läsplaner, 

Videor, Bokmärken,   

Anteckningar. 

Bibelöversättningen 

kan laddas ner och på 

så vis användas även 

offline, det går 

snabbare att ladda text 

då. 

I inställningar kan 

textstorlek ändras 

(extra liten, liten, 

mellan, stor, större, 

störst), svagt ljus, Jesu 

ord i rött, 

korsreferenser, 

fotnoter, visa vers-

väljare (men inget 

hände i B2000, 

Sätta bokmärken (det 

åker ner en liten röd 

tunga längt upp till 

höger), ändra 

teckenstorlek, typsnitt, 

färg på bakgrund, 

codex eller rulla, 

anteckna (markerar 

text och får upp en 

liten meny, väljer 

anteckna och så står 

texten med rött 

understreck och så kan 

man skriva sin 

anteckning. Tiden för 

anteckningen står 

högst upp till vänster. 

Ord kan definieras om 

de markerats. Det går 

att söka på ord eller 

sidnummer. Hur 

många sidor som är 

kvar och vilken sida 

man är på, vid liten 

textstorlek. 
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styckeindelning, visa 

eller inte visa en vers 

per rad, röda eller svarta 

versnummer, typsnitt 

med eller utan serifer. 

Aktivera eller avaktivera 

funktionen skaka för 

fullskärm, eller tillåt 

rotation, alltå att läsa 

med mobil eller 

surfplatta horisontellt 

eller vertikalt. 

fotnoter dök upp i 

folkbibeln), få notis 

när en läsplan är 

färdigläst, språk, att I 

dag ska visas vid start 

av appen, att 

synkronisera med 

iCloud. Vid tryck på 

bibelboken överst, 

kommer en llista på 

bibelböckerna och när 

man valt en visas en 

lista på kapitel. Till 

höger höst upp, 

bredvid bibelbokens 

titel står vilken 

översättning det är 

och går att ändra gm 

tryck. Till vänster en 

knapp som leder till 

menyn. Nederst till 

vänster sök, 

bokmärken, vända 

blad-pilar, 

teckenstorlek. Dutta 

två gånger för 

helskärm och då står 

bokens namn högst 

upp. 

Bilder/ 

illustrationer 

Inga Inga Inga 

Hypertextualitet Direktlänkar till böcker 

och kapitel,direktlänk 

till sökt ord, boknamn 

eller vers. 

Tryck på bibelbokens 

titel och de andra 

böckerna går att välja. 

Andra 

bibelöversättningar 

går att välja genom 

knappen bredvid. 

Gå tillbaka till s. 

fortsätter i all evighet. 

Kan följa din läsväg 

tillbaka till början 

(liten textstorlek). 

Direktlänkar till 

kapitel från 

innehållsförteckning. 

 



 

 

66 

Appendix 2: Bildmaterial från undersökningen 

1:a kategorin: Uppslag 

 
Första Mosebok: Genesis, Gustav Vasas bibel (1541) 

 
Första Mosebok: Genesis, Gustav II Adolfs bibel (1622) 



 

 

67 

 

 
 

Första Mosebok: Genesis, Karl den XII:s bibel (1703) 

 

 
 

Första Mosebok: Genesis, Bibel 2000 (1999) 
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Första Mosebok: Genesis, Bibelkommissionens översättning (2011) 

 

        
 

Bibel 2000, Svenska Bibelsällskapet (app-bok) Bibel 2000, Youversion (app-bok) 
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Första Mosebok, 1917 års översättning (e-bok) 

 

2:a kategorin: Ornament och anfanger 
 

      

 Karl den XII:s bibel (1703)  Gustav Vasas bibel (1541) 
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3:e kategorin: Bilder och illustrationer 

      

Gustav Vasas bibel (1541) Gustav II Adolfs bibel (1622)  

          

Karl den XII:s bibel (1703)                              Bibelkommissionens översättning (2011) 

     

Bibel 2000 (1999) Bibelkommissionens översättning (2011) 

 

 


