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e-legal deposit. It is commonly agreed that born-digital material 
should be comprised within legal deposit, but there seems to be 
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electronic legal deposit from 2012 (Regeringens proposition 
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1. INLEDNING  
Att digital teknik, webben och andra företeelser på internet har förändrat medielandskapet är 
inget banbrytande påstående. Men hur ska man förstå och handskas med dessa förändringar? 
Vilka konsekvenser får det i dag och i framtiden? Ett område som påverkas av en förändrad 
mediesituation är pliktleveransen. Lagen om pliktleverans har flera syften och ett av dessa är 
att säkra att allt tryckt och även audiovisuellt material finns tillgängligt nu och i framtiden. 
Det man väljer att spara och arkivera blir en del av framtidens kulturarv. Vad man väljer att 
arkivera påverkar hur detta kulturarv kommer att se ut. Fokus för denna uppsats är att försöka 
förstå hur en förändrad mediesituation skulle kunna påverka idén med pliktleverans. Avsikten 
är att nå ökad kunskap om vilka föreställningar som finns om det nya medielandskapet och 
om nya medieformer, och hur dessa föreställningar avspeglas i resonemanget kring lagen om 
leveransplikt för elektroniskt material. 
 
Pliktexemplarslagen är idag ett verktyg för att samla in och bevara kulturarv för framtida 
forskning (Larsson, 2011). Universitetsbiblioteket i Lund är enligt pliktexemplarslagen 
mottagare av det nationella reservexemplaret av tryckt material. Vid mina fältstudier där 
våren 2016 infann sig frågan vad som sparas som pliktexemplar och varför. 
Pliktexemplarslagen gäller tryckt material och audiovisuellt material (det vill säga radio- och 
TV-program). Vad gäller radio- och TV-program är det inspelningar av dessa som omfattas 
av lagen. Eftersom de inte kan levereras direkt finns en annan lag om skyldighet att framställa 
kopior som kan levereras. Från och med 1994 omfattar pliktexemplarslagen även till exempel 
cd-rom och disketter. Pliktexemplarslagen avser alltså fysiska föremål som någon har 
framställt. Pliktexemplarslagen utgår från en fullständighetsprincip, som innebär att i princip 
allt tryckt material och allt sänt audiovisuellt material som rör svenska förhållanden omfattas 
av leveransplikt. (Regeringen, 2012, s. 12). 
 
Sedan 1 juli 2012 finns en ny kompletterande lag som gäller pliktleverans av elektroniskt 
material. Syftet är att samla in och bevara även denna del av det svenska kulturarvet 
(Kungliga biblioteket, 2016). En ny och svåröverskådlig mediesituation har dock uppkommit. 
Sociala medier har till exempel förändrat det offentliga samtalet genom att ge fler möjlighet 
att delta och genom att debatten nu förs i fler forum och i skilda medier. När jag orienterade 
mig i frågan blev jag varse att det finns oklarheter kring bevarande och hur man ser på och 
hanterar den ökande mängd av inlägg i den offentliga debatten som publiceras på webben. 
Lagen omfattar sådant som publicerats på webben som är av avgränsad och avslutad karaktär. 
(I analysmaterialet används begreppet elektroniskt material, men jag väljer i min text att tala 
om webbpublicerat material.) Dock omfattas till exempel inte inlägg på twitter eller youtube 
(Kungliga biblioteket, 2016).  
 
Maureen Henninger är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap vid University of 
Technology i Sydney. Hon har särskilt intresserat sig för digital lagring och hantering av 
information. Paul Scifleet är forskare vid Swinburne University of Technology i Hawthorn. 
Han har skrivit ett antal artiklar om informationssystem och om sociala medier. De påpekar i 
en gemensam artikel (2016) att sociala medier utmanar många av föreställningarna om 
kulturarv och bevarande. De betonar vikten av kunskap om vilken syn på den typen av medier 
som kommer till uttryck i diskussionen om bevarande, och hur det påverkar vad man väljer att 
samla in och bevara. De påpekar att det är viktigt att undersöka vilken plats dessa medier får i 
ett lands gemensamma kulturarv. De menar att det är viktigt att reflektera över föreställningar 
som bidrar till skapandet av ett lands historia.  
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Henninger och Scifleet slår fast att sociala medier skapar en ny slags dynamiska 
sammanslutningar och nätverk för kommunikation. I dessa forum bestämmer medlemmar 
själva vad som ska dokumenteras och därigenom bevaras. Det menar att det är viktigt att 
utforska vidare hur detta påverkar det ”kollektiva minnet”, eller uttryckt annorlunda, ett lands 
kulturarv. De understryker att vi behöver få ökad kunskap om vilka föreställningar som 
bestämmer vad som ska betraktas som kulturarv och hur urvalet går till, eftersom den 
aktiviteten kan sägas vara detsamma som att skapa historien. Det som sparas formar 
framtidens syn på oss och vår tid.  
 
Företrädare inom det svenska biblioteksfältet menar att lagen om leveransplikt för 
elektroniskt material redan behöver ses över, trots att den bara har funnits ett fåtal år. I en 
artikel i Biblioteksbladet (2016) lyfter Adam Westin fram just det som Henninger och Scifleet 
är inne på, nämligen att det finns risk att viktigt material, som till exempel debatter som förs i 
sociala medier inte bevaras. Westin hänvisar till riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Hon 
påpekar att mycket av det politiska samtalet idag förs i sådana medier och att det vore 
önskvärt att även detta material bevarades för framtiden. Jakob Harnesk (2016) skriver i en 
debattartikel i samma tidning att sociala medier bör bevaras via en utvidgad lag om 
pliktleveranser. Harnesk är biblioteksdirektör vid Karlstad Universitet, men har tidigare bland 
annat deltagit som sekreterare i den e-pliktutredning som kom 1998. Harnesk hävdar att den 
lag om e-plikt som trädde i kraft 2012 redan måste anses vara föråldrad. 
 

1.1 Problemformulering 
Sammantaget kan man konstatera att det saknas kunskap om hur man i Sverige ska hantera de 
problem och utmaningar som uppkommit till följd av digital teknik vad gäller pliktleverans 
och bevarande. I en tid med ett allt mer oöverskådligt informationsflöde är det ur ett 
samhällsperspektiv viktigt med fördjupad insikt i vilka föreställningar som styr vad som 
omfattas av e-plikten och hur det motiveras. Historieskrivningen är inte något objektivt utan 
styrs av vad man väljer att spara för framtiden. Kunskap om detta gagnar både dagens och – 
kanske i ännu högre grad – morgondagens medborgare eftersom det handlar om vårt kulturarv 
och vad som anses värt att bevaras för framtiden. Utan sådan kunskap finns risken att man i 
framtiden står utan dokumentation som kan vara viktig för förståelsen av vår tid. Ett sådant 
historiskt material behövs för förståelse av samtiden och i förlängningen för det demokratiska 
samhällets fortsatta existens. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att skärskåda vilka föreställningar som propositionen representerar 
vad gäller de sätt som möjliggjorts av digital teknik för att producera och distribuera 
information och medieinnehåll på webben. Min ambition är att avtäcka vilka kunskapsanspråk 
gällande en ny mediesituation som kommer till uttryck i analysmaterialet. Jag vill undersöka 
hur formuleringar i texten används för att slå fast dessa kunskapsanspråk. Diskursanalytisk 
teori och metod kommer att användas för att analysera materialet. Jag kommer att ta stöd av 
teorier som utarbetats av den amerikanske medieteoretikern Henry Jenkins för diskussion. Jag 
vill därigenom nå ökad kunskap om huruvida, och på vilket sätt dessa föreställningar och 
kunskapsanspråk har påverkat utformandet av lagen. För att undersöka detta använder jag 
följande frågor: 
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1. Vilka kunskapsanspråk vad gäller nya former för webbproducerat och webbpublicerat 
medieinnehåll i förhållande till e-plikt upprätthålls i analysmaterialet och hur åstadkommer 
formuleringar i texten detta?  
 
2. Vilka kunskapsanspråk vad gäller producenterna av detta medieinnehåll i förhållande till 
e-plikt upprätthålls i analysmaterialet och hur åstadkommer formuleringar i texten detta?  
 
3. Vilka kunskapsanspråk vad gäller distribution och spridande av detta medieinnehåll i 
förhållande till e-plikt upprätthålls i analysmaterialet och hur åstadkommer formuleringar i 
texten detta?  
 
4. Vilka konsekvenser får dessa föreställningar och kunskapsanspråk för besluten om hur 
e-plikten ska utformas och vilka följder får detta för pliktleveransen? 
 

1.3 Begrepp och termer  
Med begreppet föreställningar menar jag i min uppsats idéer och försanthållanden som i ett 
visst sammanhang är godtaget som kunskap. Det här är viktigt att uppmärksamma eftersom en 
viktig teoretisk ståndpunkt hos diskursanalysens är den att kunskap är något som kan sägas 
konstrueras i ett sammanhang. 
 
Jag kommer av samma anledning att istället för att ordet sanning använda just begreppet 
försanthållanden. Vanligtvis använder vi ordet sanning, men inom diskursanalysen är det ett 
problematiskt begrepp just för att teorin stipulerar att det som tas för sanning i många fall är 
att betrakta som något konstruerat av deltagarna i ett visst sammanhang. Jag kommer att 
redogöra utförligare för dessa teoretiska ståndpunkter hos det diskursanalytiska angreppssättet 
längre fram i avsnittet om diskursanalys. 
 
Jag kommer att tala om den nya mediesituationen för att beteckna det förhållande att 
produktion, distribution och konsumtion av information, medieinnehåll och kultur har 
förändrats som en följd av digital teknik.  
 
Jag använder termen sociala medier om de webbaserade medier som karaktäriseras av att vara 
kommunikationskanaler där användare kan kommunicera direkt med varandra genom text och 
bild och även dela text, bild och ljud. 
 
I propositionen och lagen benämns det material som återfinns på webben elektroniskt material 
och där talas också om nätproducerat material. I mina resonemang kommer jag tala om 
webbproducerat material eller medieinnehåll.   

2. BAKGRUND 
I det här kapitlet kommer jag ge en kortfattad historik om pliktleverans som fenomen. Jag 
kommer även att redogöra för bakgrunden till lagen om e-plikt. Kapitlet kommer framför allt 
att behandla hur sakkunniga, utredare och politiker hanterat och resonerat kring de 
utmaningar vad gäller pliktleveransen som blir följden av en förändrad mediesituation.  
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2.1 Pliktleveranserna 
Pliktleveranserna i Sverige började 1661 som ett verktyg för censur. I dag är syftet att samla 
in och bevara kulturarv för framtida forskning (Larsson, 2011). Det finns också en koppling 
mellan pliktexemplarslagen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa 
kan sägas säkra en fri debatt i samhället och alla invånares lika tillgång till information 
(Kungliga biblioteket 2010). Fram till 1970-talet fungerade hanteringen av pliktleveranserna 
utan större problem, men när medieutbudet kom att utökas med andra typer av medier såsom 
radio- och tv-sändningar blev utmaningarna större (Allerstrand, 2006, s. 364ff). 
 

2.2 Bakgrunden till lagen om leveransplikt för elektroniskt 
material 
1996 initierade regeringen en utredning angående pliktexemplarslagen. Huvudansvarig blev 
Sven Allerstrand. Utredningen fick namnet E-pliktutredningen och syftet var att undersöka 
huruvida elektronisk information skulle omfattas av leveransplikt (Allerstrand, 2006, s. 372).  
 
I en text i boken Vikten av plikten (2006) analyserar Allerstrand skeendena kring vad som 
gjorts för att omfatta webbpublicerat material i pliktleveranserna.  Pliktexemplarslagen vilar 
på några grundläggande principer och Allerstrand påpekar att från början har en av dessa varit 
fullständighetsprincipen. Det är en viktig princip för det svenska pliktleveransförfarandet och 
handlar om att eftersom man inte kan veta i dag vad som kan vara värdefullt i framtiden är det 
önskvärt att spara allt, eller i alla fall så mycket som möjligt (Allerstrand, 2006, s. 364). 
Vidare måste enligt dessa principer det som ska bli föremål för leveransplikt handla om det 
svenska. Sådant som produceras och som berör svenskt liv, svenskt samhälle och svensk 
kultur ska bevaras och göras tillgängligt för samtiden och för eftervärlden. En annan viktig 
princip är att materialet i så stor utsträckning som möjligt ska vara tillgängligt för alla 
(Allerstrand, 2006, s. 372). 
 
Allerstrand påpekar (2006, s. 364ff) att det tidigt fanns en enighet om att det var viktigt att till 
eftervärlden bevara även annat än tryckt material. Men bevarandeproblematiken kom framför 
allt att aktualiseras på 1970-talet i samband med att audiovisuella medier skulle bli föremål 
för lagen om pliktleverans. Allerstrand lyfter fram att något i de nya medieformerna är 
grundläggande problematiskt ur bevarandeperspektiv. Det kommer sig av att Radio- och TV-
sändningar är ett flöde. Det finns inte några fixerade dokument eller objekt att leverera. Han 
berör därigenom den gränsupplösning som skulle komma att prägla information och medier, 
och som är i ännu högre grad utmärkande idag. Han påpekar att med internet och allt som 
följde i dess spår kom insikten att det var angeläget att även bevara det material som 
människor skapar och delar på webben. 
 
Allerstrand (2006, s. 370) redogör för problem som kom att bli följden av nya förhållanden 
vad gäller informationshantering. Det handlade bland annat om problem i förhållande till 
upphovsrättslagen. Han påtalar vidare att i och med att man började samla in och bevara ljud- 
och bildmaterial är det möjligt att skönja tendenser som indicerar ett nytt förhållningssätt till 
flera aspekter vad gäller idén med pliktleveransen. Det gällde också urvalsförfarandet. För det 
första övervägdes ett förfarande med rekvisitionsrätt. Det vill säga att Kungliga biblioteket 
skulle bestämma på förhand vad som skulle lämnas. För det andra, menar Allerstrand att ett 
förändrat förhållningsätt kunde skönjas till det som producerats utanför Sverige. För det tredje 
blev det nödvändigt att framställa särskilda kopior som skulle sparas. Och för det fjärde 
började röster höras i diskussionen som visade på faran att materialet i framtiden skulle 
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komma att vara tillgängligt enbart för forskare. Detta skulle i så fall representera ett avsteg 
från principen att pliktleverat material på ett demokratiskt sätt ska vara tillgängligt för alla 
medborgare. Alla dessa förändringar i sättet att resonera föregriper enligt Allerstrand 
diskussionerna om webbpublicerat medieinnehåll som skulle följa. Det ledde inte till några 
konkreta resultat eller egentliga åtgärder utan kan snarare sägas visa på oklarheter i 
utredningsprocessen. 
 
Uppdelningen mellan privat och offentligt material, har på grund av ny teknik blivit svårare 
att upprätthålla. Allerstrand påpekar att man redan tidigt insåg det problematiska i att finna 
kriterier för att separera material av privat karaktär från professionellt. E-pliktutredningen 
som var färdig 1998 menade att det var omöjligt med en pliktlag som skulle omfatta material 
som skapats av privatpersoner på webben. Man diskuterade olika alternativ för att bevara 
sådant material. Ett av dessa var en modell med pliktleveranser. Det som valdes var istället en 
annan variant för bevarande av sådant material; ett förfarande där en slags robot gjorde svep 
över webben vid ett antal tillfällen per år och på så sätt samlade in webbsidor. Projektet fick 
namnet Kulturarw3. En nackdel var dock att man endast kom åt en begränsad del av det som 
fanns publicerat på webben (Allerstrand, 2006, s. 373f). Projektet Kulturarw3 är ett 
insamlingsprojekt som startade 1997. Med hjälp av en webbrobot har Kungliga biblioteket två 
gånger per år samlat in ögonblicksbilder av webben. En gång per dag samlar Kungliga 
biblioteket också in webbsidor från ett urval av svenska dagstidningars webbplatser. Totalt 
samlas 140 webbplatser in. Det här arkivet får enligt lag endast visas innanför bibliotekets 
väggar. Det finns svårighet av teknisk art kring bevarandet eftersom det kräver kontinuerlig 
uppgradering av teknik både gällande format och programvaror för att bland annat möjliggöra 
nya sätt att samla in material (Kungliga biblioteket, 2014).  
 
Vid sidan av ovanstående problem som handlar om urvalsproblematiken och insamlings-
problematiken, ansågs de lagtekniska hindren utgöra största problemet. Utredningen menade 
att det är personuppgiftslagen och upprätthovslagen som gör det problematiskt att samla in 
annat än professionellt material. En viktig aspekt är att materialet som samlas in enligt lagen 
om leveransplikt ska vara tillgängligt för alla, men det blir svårt att vidmakthålla med tanke 
på personuppgiftslagen och upphovsrättslagen. Tillgänglighetsprincipen kommer i konflikt 
med dessa lagar. 
 
Redan 1998 konstaterade således E-pliktutredningen att mycket värdefullt material som 
publicerades och spreds på webben skulle kunna gå förlorat och lämna luckor i det som sparas 
som kulturarv. Kungliga biblioteket intog dock i sitt remissvar på E-pliktutredningen en 
kritisk hållning. Man menade att det behövdes nya lagar om rättskydd för dataprogram på 
europanivå innan något kunde göras i frågan. Kungliga biblioteket visade alltså svalt intresse 
för utredningen och ärendet lades på is. 
 
2002 initierades så en ny utredning som fick namnet ”KB-utredningen”. Syftet var att se över 
Kungliga bibliotekets arbetsformer och försöka komma fram till om och hur så kallat ”online-
material” och ”distansöverfört material” eventuellt skulle kunna bli föremål för leveransplikt. 
2003 var denna utredning färdig och presenterades under namnet KB – ett nav i kunskaps-
samhället (SOU 2003:129). Även den behandlar vikten av att distansöverfört material ska 
pliktlevereras. Slutsatsen blev att leveransplikt ansågs lämpligare än robotinsamling 
(Allerstrand, 2006, ss. 375f). Samma år kom en utredning om rörligt ljud och bild den så 
kallade ”SLBA-utredningen”. Tanken fanns att Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) skulle ta 
hand om denna del av insamlandet, men myndighetens verksamhet inordnades dock i 
Kungliga bibliotekets verksamhet i januari 2009. 
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I november 2009 presenterades en utredning (Ds 2009:61) som specifikt behandlade frågan 
om leveransplikt för elektroniskt material. Däri utreddes frågan om skyldigheten att lämna 
pliktexemplar av webbpublicerat material. Andra viktiga frågor som har att göra med 
upphovsrättsliga frågor, integritetsproblematiken och frågan om tillgänglighet av det 
insamlade materialet sköts på framtiden. (Regeringen, 2012, s. 11). Denna utredning från 
2009 (Ds 2009:61) ligger till grund för och kom att leda fram till propositionen (2011/12:121) 
och 2012 års lag, som är mitt analysmaterial och som jag undersöker i föreliggande uppsats. 
 
Från E-pliktutredningen och i efterföljande utredningar betonas hur viktigt det är att först och 
främst samla in sådant material som avsett att nå alla medborgare och som är framställt av 
professionella utgivare och producenter (Allerstrand, 2006, s. 377). Allerstrand menar att ett 
utmärkande drag för dagens mediesituation är att medier smälter samman. Han använder 
begreppet konvergens. Han menar vidare att dagens mediekonsumtion i allt högre grad 
präglas av individualisering. 
 

3. TIDIGARE FORSKNING 
Här följer en redogörelse för studier och tidigare forskning om bevarande och en ny 
mediesituation som jag har tagit stöd av i min undersökning. Det är ett urval som jag funnit 
relevant för mitt fokus och mitt angreppssätt. Det handlar bland annat om vad som utmärker 
sociala medier. Studierna har också varit viktiga för att sätta in undersökningen i en kontext 
och vidga perspektivet på det problem som jag undersöker. Det gäller inte minst Henry 
Jenkins teorier som jag menar kan bidra med nya infallsvinklar. Kapitlet avslutas med en 
presentation av Jenkins teorier om vad som karaktäriserar den nya mediesituationen, och vilka 
konsekvenser detta enligt honom skulle kunna få. 
 

3.1 Osäkerhet kring webbpublicerat material och bevarande 
Johanna Holmqvist och Björn Karlsson (2007) har i en magisteruppsats undersökt 
föreställningar om kulturarv, bevarande samt dokumentbegreppet i E-pliktutredningen. 
Uppsatsen har titeln Pliktleverans under förändring. En diskursanalys av E- pliktutredningen 
samt diskussion kring dokumentbegrepp som uttrycks däri. Deras analysmaterial är alltså den 
E-pliktutredning som presenterades 1998. Holmqvist och Karlsson använder i sin 
undersökning en variant av diskursteori som utarbetats av Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe.  Holmqvist och Karlsson kombinerar denna diskursteori och analysmetod med en 
dokumentteori som utarbetats av ett franskt forskarteam som går under namnet Pédauque. På 
så sätt undersöker de vilken syn på begreppet dokument som framkommer i analysmaterialet. 
Holmqvist och Karlsson undersöker också föreställningar vad gäller kulturella gemenskaper. I 
sitt analysmaterial identifierar de bland annat oklarheter kring synen på insamlandet av 
material som publiceras på webben. Författarna uppmärksammar också svårigheterna med att 
skilja ut material av privat karaktär i förhållande till det som publicerats professionellt och 
offentligt. Det är en iakttagelse som varit av intresse för mig när jag kom att fördjupa mig i 
den problematik som jag behandlar i föreliggande uppsats.  
 
Ett parentetiskt påpekande är dock på sin plats; just begreppet ”elektroniskt dokument” som 
användes i E-pliktutredningen och även i den utredning som kom 2009 (Ds 2009:61), kom att 
överges i den proposition som är mitt analysmaterial. I den används i stället begreppet 
”elektroniskt material”. Detta tar jag upp i avsnitt 5.1.1 (s. 18). 
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Yngvil Beyer har anknytning till avdelningen för media och kommunikation vid Oslo 
Universitet. Hon redogör i ett kapitel i publikationen Hviden i spil (2012, ss. 168ff) för 
utmaningar vad gäller sociala mediers roll som framtida kulturarv. Hon har intresserat sig för 
hur nationalbiblioteket i Norge arbetar med nya medier, vilken syn på dessa institutionen ger 
uttryck för, och huruvida och på vilket sätt de arbetar med att registrera och samla in dem. I 
denna text undersöker hon vad som karaktäriserar institutionens agerande i samband med 
terrordådet på Utøa i juli 2011. Hon problematiserar det faktum att nationalbiblioteket i Norge 
inte arkiverade sådant som publicerades och spreds på twitter, i samband med dådet. Det 
sätter fingret på ett angeläget problem eftersom de som publicerade sig på twitter utgjordes 
både av offentliga personer – som till exempel statsminister Jens Stoltenberg – men också av 
alla de medborgare som skrev i egenskap av privatpersoner. Dessa inlägg samsas inte sällan 
sida vid sida i den här typen av sociala medier. 
 
Beyer har i sin text ett stort fokus på de tekniska problemen med att bevara webbpublicerat 
medieinnehåll och möjliga lösningar på detta. Men hon berör också det faktum att det finns 
oklarheter av lagteknisk art. Hon påpekar vidare att bevarandeinstitutioner ofta står rådvilla 
inför hur man ska samla in och bevara sådant material som publiceras i sociala medier, inte 
minst eftersom det handlar om bibliografiska objekt som inte är konkreta och fasta. Hon 
betonar att det är viktigt att reflektera över vad som sparas och varför. Hon menar att det kan 
vara svårt att spara allt av detta material, men att problemet kräver kunskap för att undvika att 
delar av dagens debatt går förlorad för framtida forskning.  Beyer berör det faktum att digital 
teknik alltmer har suddat ut gränserna mellan producent och konsument, mellan offentligt och 
privat vad gäller sådant som publiceras på webben, till exempel i sociala medier. Hon 
understryker att det därför är en utmaning att komma fram till vilket av detta medieinnehåll 
som ska bevaras. 
 

3.2 Mediekonvergens och en ny mediesituation 
En forskare som undersökt de mekanismer som karaktäriserar webbaserade medier vad gäller 
såväl produktion, publicering, distribution och konsumtion, är den amerikanske 
medieforskaren Henry Jenkins. Han framhåller precis som Beyer att det blir allt svårare att 
skilja mellan privat och professionellt producerat material. Den nya tekniken möjliggör 
deltagande och delande, och även att fler kan producera material på webben. Jenkins 
undersöker i boken Konvergenskulturen (2012) hur villkoren förändrats till följd av digital 
teknik och vad som händer i mötet mellan gamla och nya medier.  
 
Jenkins menar att den digitala tekniken påverkar det sätt på vilket människor utbyter och tar 
del av information och texter, samt hur de skapar kultur och annat medieinnehåll. Detta kan få 
till följd att det blir svårt att vidmakthålla de hierarkier och uppdelningar som tidigare funnits 
vad gäller privat och offentlig. Han undersöker gemensamma webbaserade nätverk bland 
annat fan-fiction sajter, för att utröna hur villkoren förändrats vad gäller produktion och 
distribution. Jenkins ambition är att förstå och förklara hur kulturella normer förändras, och 
för detta använder han begrepp från forskning om medier och populärkultur. Jenkins 
behandlar filmer, parodier och liknande som delas på olika webbsidor och i sociala medier. 
Dessa kan ha anknytning till filmer, till annan populärkultur eller till politik. Han har bland 
annat studerat olika gemenskaper och forum på webben, där medlemmarna ägnar sig åt så 
kallad ”fan-fiction”. Det handlar om en speciell sorts forum och sajter där medlemmar 
diskuterar och omskapar böcker och andra kulturyttringar. 
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Jag menar att Jenkins slutsatser och teorier är intressanta och användbara för att förstå det nya 
medielandskapet. Hans idéer sätter ljuset på förändringar som i viss mån omkullkastar 
tidigare uppdelningar och föreställningar om medier. 
 
Mediekonvergens är enligt Jenkins inte en enbart teknologisk process. Han ser det snarare 
som ett kulturellt skifte som blir möjligt tack vare tekniken. Jenkins menar att det handlar om 
ett samspel mellan människa och teknik, och mellan människor i en samhällelig och kulturell 
kontext. Enligt Jenkins har den digitala tekniken skapat förutsättningar för ett paradigmskifte i 
form av förändrade sätt att använda medier, och det i sin tur skapar ett nytt medielandskap. 
Han fokuserar på den framväxande deltagarkultur där gränserna mellan såväl konsument och 
producent, som mellan professionellt och privat har förändrats. Medieinnehåll återfinns i flera 
olika kanaler och i skilda medier. Detta leder till nya mönster vad gäller produktion, 
distribution och konsumtion. Jenkins menar att det gäller för all form av information, för 
politiska kampanjer och för underhållning. Människor kan foga samman medieinnehåll som 
de själva önskar, de kan välja vad de ska ta del av och när de vill göra det. De kan dela 
innehåll och kommentera. Dessa företeelser möter gamla medier och det traditionella sättet att 
konsumera dem. (Jenkins, 2012, s.14ff). Jenkins betonar dessutom att konvergenskultur gör 
att nya former av deltagande och samarbete kan växa fram (Jenkins, 2012, s.254). 
 
Fokus för Jenkins undersökning är förhållandet mellan begrepp som mediekonvergens, 
delande och deltagande medier (Jenkins, 2012, s. 14). Han tar också upp hur nya former av 
kunskapsbaserade forum och medier uppstår, och han knyter an till begreppet kollektiv 
intelligens (2012, 179ff & ss 249ff). 
 

3.3 Deltagande 
Till skillnad från Allerstrand som talar om att den nya mediesituationen utmärks av 
individualisering tar Jenkins fasta på det kollektiva draget i nya medier. Han intresserar sig 
också för att de gör människor mer delaktiga i produktion av medieinnehåll. Deltagande har 
fört med sig ett nytt förhållande mellan konsumenter och producenter. Det finns osäkerhet och 
oklarheter bland producenter som kommer sig av att konsumenter deltar i produktion och 
spridande av medieinnehåll och därmed får ökat inflytande. Jenkins (2012, ss. 142f) betonar 
att medan interaktivitet fortfarande innebär att innehållet styrs av kommersiella producenter, 
blir konsekvenserna av deltagande snarare att medieinnehållet blir flexibelt. Producenten 
förlorar till viss del sin kontroll över innehållet. Han menar att innehållet numera ofta styrs av 
den enskilde konsumenten eller av medlemmarna i en gemenskap. Jenkins betonar att 
mediekonsumtion har blivit en alltmer kollektiv process. Människor inhämtar information 
från många håll, diskuterar och delar detta med andra. Det gäller även för produktion och 
distribution av information och medieinnehåll. Det har blivit lättare för den som önskar, att 
sprida sitt skapande och uttrycka sin åsikt på webben. Det uppstår forum – till exempel olika 
slags sociala medier – där människor delar information, diskuterar och ifrågasätter. 
Deltagarna kan påverka varandra och ändra åsikter. Jenkins vill tala om dessa som 
gemensamma medier. Mediekonvergens är just detta; att kultur, nyheter och annan 
information sprids över olika mediesystem, konkurrerande medieekonomier och 
nationsgränser, och att det är i högre grad enskilda individer som styr innehållet. Den som 
publicerar något på webben behöver inte var en professionell aktör.  
 
I den forskning som redovisas i boken koncentrerar sig Jenkins främst på att undersöka 
populärkultur, men han menar även att de nya produktions-, spridnings- och konsumtions-
mönster han blottlägger kan få långtgående konsekvenser. Jenkins (2012, ss. 249ff) menar att 
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det kan komma att påverka politiska och demokratiska processer. Han hävdar alltså att de nya 
medierna karaktäriseras av deltagande och att detta sker i såväl produktion som i urval och i 
spridande. Han går så långt som att hävda att det skulle behövas ett helt nytt sätt att tänka vad 
gäller upphovsrätt och medieföretagens kontroll över intellektuell egendom, något som han 
menar skulle kunna leda till ett i ännu högre grad diversifierat medielandskap. 
 
Jenkins har efter publiceringen av boken Konvergenskulturen fortsatt att arbeta på sina teorier 
rörande en ny mediesituation. Han har i boken Spridbar media (2014(2)) tillsammans med 
andra forskare undersökt i vilken grad medieinnehåll karaktäriseras av spridbarhet. Det är ett 
begrepp han menar fångar något väsentligt vad gäller nya medier och webbaserat 
medieinnehåll. I en artikel från 2014(1) reflekterar han över och bemöter reaktioner på 
teorierna om konvergenskultur som kommit från andra forskare. Han skriver att han står fast 
vid de förklaringsmodeller som han framkastar i boken Konvergenskulturen, men att dessa 
fenomen samtidigt karaktäriseras av en föränderlighet som gör dem svårfångade och i viss 
mån problematiska att teoretisera kring. Han vidhåller dock att det krävs nya sätt att se på 
dessa fenomen. Jenkins menar att informationskanaler, kunskapsproduktion, underhållning 
och det politiska samtalet i stora delar genomgår revolutionerande förändringar vad gäller 
produktion, spridande och konsumtion. Ett konkret exempel ger han från sin egen 
forskarvardag när han talar om hur hans egen forskning försiggår och utvecklas inte bara i 
vetenskaplig miljö utan lika mycket i och genom hans egen blogg (Jenkins, 2014(1)).  
 
Slutsatserna i de studier som jag redogjort för ovan menar jag är viktiga för att sätta in min 
undersökning i en samhällelig och teoretisk kontext. Dessa studier har givit mig idéer och 
förklaringsmodeller som varit användbara i min undersökning. Det gäller bland annat det 
faktum att gränsen mellan privat och offentligt medieinnehåll har blivit otydlig, såsom både 
Beyer och Jenkins uppmärksammar. Båda dessa forskare lyfter fram att det i många fall är 
svårt att dra någon skarp gräns mellan professionellt och privat publicerat och distribuerat 
material. Jag anser att inte minst Jenkins teorier kan utgöra ett kraftfullt verktyg för min 
diskussion. Jag vill dessutom lyfta fram Jenkins sätt att se på förändringarna eftersom jag vill 
hävda att det kan ge vidgat perspektiv på problemet. Därigenom menar jag att den kan tjäna 
som fruktbart stöd i min ambition att se utifrån på problemet i sig och på den diskurs i vilken 
propositionstexten tillkommit. Det är en ambition i linje med det som en diskursanalys vill 
uppnå.  
	

4. DISKURSANALYS 
Det här kapitlet handlar om vad som karaktäriserar diskursanalysen som teori och metod. Jag 
kommer att redogöra för varför jag ser det som en lämplig metod för min undersökning. Jag 
kommer också att presentera diskursanalys i allmänhet och förenklat beskriva hur man går till 
väga vid en diskursanalys. Jag kommer även att ge några exempel på hur metoden har använts 
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet. Jag kommer därefter att 
redogöra för vad som utmärker foucauldianskt inspirerad diskursanalys. Jag kommer också att 
ta upp några viktiga begrepp hos Foucault. Kapitlet avslutas med en reflektion över metoden 
samt vilka svagheter man skulle kunna se hos den valda metoden. 
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4.1 Varför diskursanalys? 
Jag har valt diskursanalys eftersom jag finner det angeläget att uppmärksamma hur språket 
påverkar oss och styr uppfattningar i olika delar av samhället. Jag vill undersöka idén att 
språket inte enbart på ett neutralt sätt återger verkligheten och företeelser, utan att det formas i 
ett sammanhang och av deltagarna i ett detta sammanhang. Och att detta i sin tur påverkar 
detta sammanhang och föreställningar däri. Jag känner mig befryndad med det teoretiska 
ramverk som hävdar att man genom att studera språkliga praktiker kan få syn på 
föreställningar och kanske också utvecklingslinjer i samtiden. Eftersom jag vill nå kunskap 
om huruvida och i så fall på vilket sätt föreställningar om ett nytt medielandskap påverkar 
utformningen av e-pliktlagen menar jag att diskursanalysen är en bra metod för min 
undersökning. Metoden är väl lämpad för att nå kunskap om hur försanthållanden i ett 
sammanhang uppstått, om hur de kommit att betraktas som kunskap och kanske också om hur 
de förändras.  
 
Jag har valt att göra en foucauldianskt inspirerad diskursanalys eftersom jag finner det 
angeläget att uppmärksamma Foucaults uppmaning att ifrågasätta och se utifrån på sådant 
som tas för givet i en viss kontext. Roddy Nilsson (ss.191ff) framhåller Foucaults metod och 
teori som passande för att kritiskt granska, analysera och tolka samt nå kunskap om 
samhällsfenomen, för hur de kommit till stånd och för hur de förändras. Jag menar att 
Foucaults idéer kan hjälpa mig att nå kunskap om föreställningar i propositionen, vilka 
kunskapsanspråk texten upprätthåller och hur den gör detta. Genom min läsning av 
metodböckerna och av Foucaults egna texter, har tre antaganden hos Foucault utkristalliserat 
sig som användbara i min analys. Det gäller för det första hans idé om att diskurser 
upprätthåller föreställningar, för det andra att diskurser är handlingsorienterade och för det 
tredje att diskurser är retoriskt orienterade (Bergström & Boréus, 2012, ss. 358ff). Med hjälp 
av dessa tre antagande vill jag försöka skärskåda vilka föreställningar som propositionen 
representerar. Jag kommer att redogöra mer för dessa antaganden hos Foucault i mitt avsnitt 
om Foucauldianskt inspirerad diskursanalys. Jag kommer i det avsnittet också förklara 
begreppet diskurs. 
 
Jag har använt mig av ett antal metodböcker för att nå förtrogenhet med diskursanalysen. Det 
är framför allt Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (2012) som är sammanställd av Göran Bergström och Kristina Boréus. Jag har 
också använt Roddy Nilssons (2008) Foucault – en introduktion. Jag har även använt kapitlet 
om diskursanalysen i Allan Brymans (2011) bok Samhällsvetenskapliga metoder. Jag har på 
samma sätt haft nytta av Barabara M. Wildemuths (2009) avsnitt om diskursanalys i boken 
Applications of social research methods to questions in information and library science. Jag 
har dessutom tagit del av avsnittet om Foucault och socialkonstruktionismen i Diskursanalys 
som teori och metod (2000) av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips för att nå 
förståelse för Foucaults teoretiska ståndpunkter och metodologiska angreppssätt. Jag har 
dessutom använt Diskursernas Kamp (1971/1994/2008) som är en samling texter av Foucault.  
 

4.2 Diskursanalys innefattar både teori och metod  
Bergström och Boréus (2012, ss. 353ff) redogör för att diskursanalysen uppstod som en 
metod för att studera språkliga utsagor och språkanvändning, och att diskursanalysen 
inrymmer både en teori och en analysmetod. Den har ett förklarande anspråk och används 
med fördel för att analysera texter och därigenom studera olika fenomen i samhället, till 
exempel i syfte att synliggöra maktstrukturer. Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss.10ff) 
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påpekar att eftersom teori och metod inte kan separeras måste den som använder 
diskursanalysen förstå och ta hänsyn till några grundläggande filosofiska antaganden. Det 
gäller till exempel antaganden om språkets roll i den sociala konstruktionen av verkligheten. 
En viktig influens som får konsekvenser för diskursanalysens epistemologiska ståndpunkt 
finner man i socialkonstruktionismen. Diskursanalysen tar i teoretiskt hänseende fasta på 
socialkonstruktionistiska teorier om språk och kontext. I denna teoritradition hävdas att 
språket är konstituerat och konstituerande. Det innebär med andra ord att språket skapas i ett 
sammanhang inom diskursen och språket också bidrar till att skapa synen på verkligheten och 
på vad som kommer att accepteras som kunskap i detta sammanhang. Diskursanalys präglas 
sålunda av idéer om språket som varande något mer än ett neutralt medium som representerar 
verkligheten. Språket uppfattas som produktivt och meningsskapande. Det betyder att språket 
påverkar hur vi ser på oss själva, samhället och företeelser däri (Bergström & Boréus, 2012, 
ss. 353ff). Detta har betydelse för diskursanalysens kunskapsanspråk. Bryman (2011, s 474ff) 
påpekar att diskursanalysen inte fokuserar på hur något förstås av deltagarna själva i ett 
sammanhang. Målet är alltså inte att få fram vad de säger att de upplever, eller vilka åsikter, 
faktautlåtanden eller liknande de explicit ger uttryck för, till exempel i en text. Syftet är 
istället att få fram hur uppfattningar kommer till uttryck på ett omedvetet plan. Det som 
forskaren med diskursanalys vill nå kunskap om är vilka försanthållanden som upprätthålls i 
och genom texten, och hur dessa skapas.  
 

4.3 Hur man går till väga 
Wildemuth (2009 ss. 322 ff) ger en del handfasta råd till den som ska använda 
diskursanalysen. En diskursanalys av text, handlar om att analysera en begränsad textmängd. 
Wildemuth framhåller att det är viktigt att avgränsa sitt material på ett lämpligt sätt, att 
redogöra för sina avgränsningar och motivera sitt val av material. Första steget är att närläsa 
texten och leta efter teman. Närläsning är en metod från litteraturvetenskap som går ut på att 
att noggrant läsa och analysera texter, ofta små textsjok. Analysen är en iterativ process där 
man läser noggrant flera gånger och försöker kartlägga mönster. Man letar efter ”brott” i 
texten; det kan till exempel vara motsägelser mellan olika begrepp. Man måste hela tiden vara 
beredd att ompröva sina antaganden. När man har hittat teman och framkastat hypoteser 
vidtar omläsning och jämförelse mellan hypoteser och text. För att bekräfta sina resultat, 
måste forskaren vinnlägga sig om klarhet i analysen. Resultaten ska lägga till nya 
infallsvinklar på det som analyserats. Resultatet är fruktbart om det förklarar något mer än 
vad som bokstavligen uttrycks. Wildemuth påpekar att den här typen av studier ofta slutar 
med en eller flera nya frågor. 
 

4.4 Diskursanalys och biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning 
Diskursanalysen har använts i ett flertal studier inom det biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskningsfältet. Här tar jag upp ett par stycken av dessa som jag tagit del av för 
att sätta mig in i diskursanalysen som teori och metod.  
 
I artikeln Speaking of Users gör Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin (2004) en 
diskursanalytisk studie som skärskådar hur begreppet user (användare) konstitueras inom den 
diskurs som utgörs av biblioteksfältet. De tar fasta på kampen mellan olika betydelsespår och 
kommer fram till att det finns en dominerande diskurs som strävar efter att hålla fast vid 
synen på biblioteken som en institution med en fostrande och utbildande funktion och att detta 
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tenderar att skapa en form av ojämlikhet mellan biblioteken och användarna. De påvisar å ena 
sidan en strävan att skapa entydighet kring begreppet användare men hur det samtidigt finns 
motstridiga utsagor om vad en användare är. I artikeln använder författarna en variant av 
diskursanalys och teori som utarbetats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.   
 
Jack Andersen och Laura Skouvig (2006) har i artikeln Knowledge organization: A 
sociohistoric analysis and critique undersökt kunskapsorganisation som disciplin genom att 
använda Michel Foucaults teorier om diskurser och makt, och hans arkeologiska metod och 
kombinera detta med Jürgen Habermas offentlighetsteori. Syftet är att beskriva 
kunskapsorganisation, dess självuppfattning och de aktiviteter som ingår i den. 
Artikelförfattarna kommer fram till att det vore önskvärt bredda synen på 
kunskapsorganisation, att inte bara se det som en neutral teknik för att ordna och förmedla 
information och kunskap utan vidga perspektivet för att studera frågor om kunskap och makt i 
samhället. De vill också argumentera för att man måste betrakta kunskaper inom 
kunskapsorganisation och hela företeelsen som situerad kunskap som både formar och formas 
av social och kulturell kontext.  
 
David Bawden och Jutta Haider gör i sin artikel Conceptions of "information poverty" (2007) 
en foucauldianskt inspirerad diskursanalys där de undersöker begreppet information poverty 
med hjälp av Foucaults teorier. De urskiljer två teman: ekonomisk determinism och teknisk 
determinism. De ser också spår av att föreställningar som antyder att biblioteken inte bara ses 
som neutrala informationsförmedlare utan att det finns en slags moraliska skyldigheter och 
ansvar förknippat med biblioteksverksamheter.  
 
Maja Bünger (2011) har i en magisteruppsats använt foucauldianskt inspirerad diskursanalys 
för att undersöka två texter om kunskapsorganisation. Hon avtäcker hur texten Organization 
of Information upprätthåller värdet av ordning och vikten av att kontrollera kunskap – och 
förvissningen om att detta låter sig göras – medan texten Everything is Miscellaneous 
upprätthåller föreställningar om motsatsen. I det sistnämnda verket är diskursen, att denna 
ordning är vare sig önskvärd eller möjlig. Hon påvisar att Organization of Information så att 
säga uttalar eller driver sina resonemang utifrån en föreställning om likhet och ordning medan 
Everything is Miscellaneous gör det motsatta och uttalar sig utifrån föreställningar om olikhet 
och oordning.  
 
Ett arbete som har beröringspunkter med min undersökning i föreliggande uppsats har jag 
redan tagit upp på sidan 6. Det är magisteruppsatsen av Johanna Holmqvist och Björn 
Karlsson från 2007: Pliktleverans under förändring. En diskursanalys av E- pliktutredningen 
samt diskussion kring dokumentbegrepp som uttrycks däri. I uppsatsen använder de Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalytiska teori och metod. 
 

4.5 Diskursanalys inspirerad av Foucault 
Den franske filosofen och samhällsteoretikern Michel Foucault (1926–1984) var en 
mångbottnad tänkare och hans gärning är inte helt enkel att ringa in. Nilsson (2008, s.11; s. 
176) påpekar att det är nästintill omöjligt att ge en sammanfattande redogörelse för Foucaults 
teorier och metoder eftersom han utvecklade och omprövade dem under hela sitt verksamma 
liv. Även Bergström och Boréus, (2012, s. 358) beskriver hur Foucault motsade sig själv och 
sådant han hade kommit fram till, och hur han motsatte sig alla försök från omgivningen att 
placera honom i ett fack. På samma sätt värjde han sig mot att slå fast en metod som skulle 
vara en gång för alla given. Foucault betonade vikten av att se på varje forskningsprojekt 
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utifrån just den unika situation som var för handen. Han ville vara en sanningssägare, en 
tänkare som satte sig över och försökte genomskåda och se utifrån på sådant som togs för 
självklart av samtidens tänkare och teoretiker (Nilsson, 2008, s.11, s176).  
 
Foucault har trots detta undflyende drag haft ett stort inflytande på samhällsvetenskaplig 
forskning. Foucauldianskt inspirerad diskursanalys kan till exempel användas för att påvisa 
och uppmärksamma maktförhållanden. Ett annat användningsområde kan vara att undersöka 
hur språkliga uttryck påverkar vårt sätt att tänka och vem som har rätt att uttala sig i en viss 
kontext. Det handlar alltså om vem som definierar vad som framhålls som försanthållanden 
och kunskap i ett visst sammanhang. Ett annat syfte med en diskursanalys kan vara att avtäcka 
vem som har rätt att uttala sig i olika situationer, ofta då i ett vidare samhällsperspektiv. 
 

4.6 Begrepp och dess innebörd hos Foucault 
Det finns ett antal begrepp hos Foucault som man måste förklara och ta ställning till när man 
använder diskursanalys inspirerad av honom. Ett av dessa är naturligtvis begreppet diskurs. 
Diskurser är det som enligt Bergström och Boréus (2012, s. 358) står i fokus för en 
foucauldianskt inspirerad diskursanalys. Foucault definierade diskurser som ”praktiker som 
frambringar vissa yttranden”. Bergström och Boréus (2012, s.364) framhåller vidare 
Foucaults strävan efter att försöka skildra relationerna mellan olika diskurser. Uttrycksplanet 
är det som ska studeras och analyseras enligt Foucault. En diskurs är ett sammanhang som 
håller vissa saker för sanna. Det är också ett system med regler om vad som får sägas och vad 
som tas för sant och falskt i detta sammanhang. Diskurser är enligt Foucault uttryck för 
tvingande, normerande och likriktade verbala praktiker. Jag kommer – som jag tidigare nämnt 
– inte använda begreppet sanning utan istället använda begreppet försanthållanden eftersom 
sanning enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt är ett problematiskt begrepp. 
Försanthållanden och kunskap betraktas enligt socialkonstruktivistismen i många fall inte som 
något en gång för alla givet utan ses istället som något konstruerat.  
	
Inom diskursanalysen betraktas både individer och organisationer liksom företeelser och 
fenomen i samhället inom ramar som skapas i diskursen. Inom dessa ramar ses 
handlingsutrymmet som begränsat eftersom det styrs och påverkas av vilka positioner de olika 
medlemmarna intar. Det är detta som bestämmer vilket handlingsutrymme medlemmarna har. 
Diskursanalysen är intresserad av att på att få syn på och beskriva de språkliga strategier som 
medlemmar i ett visst sammanhang använder för att beskriva tillvaron och förmedla vad de 
anser vara kunskap (Bryman, 2011, s. 475). Diskursanalysen intresserar sig också för frågor 
om hur man avgränsar och definierar vad som är normalt och onormalt, tillåtet att säga eller 
inte et cetera i en viss diskurs. Fokus i denna analysmetod ligger på den språkliga nivån och 
man vill undersöka utifrån vilka positioner den som uttalar sig gör detta. Detta benämns 
subjektspositioner. Begreppen subjektspositioner och diskurser handlar båda om den 
uppsättning regler som finns i ett sammanhang om vad som får sägas och av vem, och vilka 
försanthållanden som accepteras inom en viss diskurs (Bergström & Boréus, 2012, s.359). 
Dessa mekanismer benämns Utestängninsmekanismer. Som tidigare nämnts intresserade sig 
Foucault för just detta hur språkliga uttryck påverkar vårt sätt att tänka, vem som har makten 
över tanken, och vem som har rätt att uttala sig i olika situationer i samhället. Foucault 
menade att den sociala tillvaron och politiken inte är fixerade. Det pågår en ständig kamp om 
att få en visst synsätt eller en viss kunskap erkänd som den rätta. En diskursanalys inspirerad 
av Foucault lämpar sig väl för att undersöka hur denna process ser ut och hur en sådan 
kontroll kommer till stånd. Utestängningsmekanismer handlade för Foucault om vilka som 
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definierar vad som kan sägas vara kunskap och hur detta sker i en viss diskurs (Bergström & 
Boréus, 2012, s. 361f). 
	
Både Nilsson (2008, s. 175f) och Bergström och Boréus (2012, s. 358ff) påtalar hur Foucault 
utvecklade sitt metodologiska angreppssätt under hela den tid han var verksam som forskare 
och intellektuell. Ett exempel på det finns i hans idéer om den arkeologiska och den 
genealogiska metoden och hur han med dessa begrepp utvecklade sina tankar om metodologi. 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 19ff) menar att Foucaults arkeologiska metod 
handlar om att han ville klarlägga reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som sanna, 
som varande kunskap i en bestämd epok. Foucault kallade dessa för epistem, en term som 
också används är kunskapsregimer. Fokus för den arkeologiska metoden är att klarlägga 
strukturen i de olika epistemen. Foucault menade att bara en sådan var förhärskande i varje 
epok (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20).  
 
Senare, i det som benämns det genealogiska arbetssättet, utvecklade Foucault sin teori om 
makt och kunskap. Han intresserade sig då mer för maktens funktion och hur makt både är 
produktiv och begränsande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). Foucault intresserade 
sig då för hur det såg ut i den samtid i vilken han själv var verksam (Bergström & Boréus 
2012, s. 358). Sammankopplat med detta är begreppet möjlighetsvillkor, som handlar om att 
makten ses som produktiv. Foucault menade att makt kan sägas skapa något, den skapar 
föreställningar, försanthållanden och kunskap (Nilsson, 2008, s. 84). Makt är det som skapar 
diskursen och den sociala världen. Därigenom bestäms hur den sociala världen och företeelser 
däri kan benämnas. Diskursen vill utesluta andra sätt att tala om en företeelse (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20).  Bergström och Boréus (2012, ss. 360ff) menar att 
möjlighetsvillkor är ett begrepp med vilket Foucault ville förstå hur det kommer sig att något 
blir föremål för vetenskap och hur det därigenom uppkommer olika sociala praktiker eller 
sociala lösningar. De hävdar vidare att man kan tolka Foucault som att han menade att 
diskurserna rymmer två steg. Deras tolkning är att den arkeologiska metoden kan användas 
för att få syn på epistem – vad som ses som kunskap inom diskursen – och den geneologiska 
för att undersöka den aktuella diskursens möjlighetsvillkor – hur det kommer sig att diskursen 
kan slå fast den kunskap som den gör, till exempel i texter.  
 

4.7 Hur använda Foucault 
Nilsson (2008, ss. 182ff) reflekterar över hur man kan använda Foucault i vetenskapliga 
projekt. Nilsson menar att eftersom Foucaults arbetssätt präglades av ett ständigt sökande 
efter och omprövande av olika hypoteser, metoder och teorier gör detta att en analys 
inspirerad av hans teorier lämnar stor frihet åt forskaren. Nilsson nämner vidare några viktiga 
utgångspunkter. Det handlar inte minst om en skeptisk och kritisk attityd som bör innefatta en 
radikal anti-reduktionism. Anti-reduktionism handlar om idén att det till exempel inom 
samhällsvetenskaperna inte finns några förklaringsmodeller eller kategorier som är en gång 
för alla givna (Bergström & Boréus, 2012, s. 29). Istället hävdas – som jag tidigare varit inne 
på – att en viss sorts kunskap i många sammanhang är en konstruktion. Foucault tog också 
avstånd från alla former av determinism och han representerar likaså ett avståndstagande från 
orsakssamband gällande samhällets utveckling. Han betonade dessutom vikten av att ständigt 
problematisera sina egna slutsatser. 
 
Bergström och Boréus (2012, s.362) lyfter fram att Foucault egentligen inte i första hand 
betonade motsättningar inom en diskurs utan att han lika mycket tog fasta på hur och på vilket 
sätt diskursen förändras. Diskurser vill övertyga om sin syn som varande den enda möjliga, 
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men den rymmer också en möjlighet till förändring. Foucault beskriver själv detta i 
Diskursernas kamp (2008, s.182) när han skriver om vad som utmärker diskursen. En diskurs 
är, menar Foucault i texten, inte enbart en kamp inom eller mellan två olika uppfattningar. Det 
är inte heller så att diskursen enbart avspeglar föreställningar. Istället menar Foucault att 
diskursen åstadkommer något. Min tolkning är att detta resonemang ligger bakom Foucaults 
idé om att diskursen är handlingsinriktad och retorisk. Foucault skriver vidare att han tänker 
sig att diskursen handlar om det faktum att individer i ett sammanhang använder ord och tar 
efter varandras formuleringar, att deltagarna i just detta sammanhang svarar med ord som alla 
i det sammanhanget förstår och accepterar. Det råder samförstånd om vad ord och 
formuleringar betyder och det förhållandet i sig är en form av makt. Men Foucault menade att 
denna makt skapar försanthållanden och därigenom påverkar vad som kommer att betraktas 
som kunskap. En diskurs karaktäriseras av att den vill övertyga och att den vill producera 
kunskap som ska antas som den enda tänkbara och enda möjliga. På så sätt är diskursen 
retoriskt orienterad. Diskursen kan sägas vara inriktad på handling eftersom målet är att 
åstadkomma något. Foucault menade att diskurser tvingar fram en viss syn på vad som är 
kunskap, alltså kan man genom att undersöka en diskurs ta reda på hur denna skapas, vilka 
effekter den får, hur den upprätthålls och om den förändras (Bergström & Boréus, 2012, s. 
362 ). Foucault påpekade samtidigt att det är viktigt att försöka få syn på vad som utelämnas, 
det vill säga om det finns företeelser eller fenomen som till exempel en text inte tar upp trots 
att de existerar. Att uppmärksamma vad som inte uttrycks är en strategi inom diskursanalysen 
som handlar om att leta efter vad som utestängs – det	man inte talar om – eftersom det inte 
anses som önskvärt, normalt eller rätt. Detta kan förefalla vara en motsägelse, men jag tolkar 
det som att det har att göra med Foucaults vilja att se utifrån på sådant som tas för givet i en 
viss diskurs, att försöka se vad som skulle behöva beskrivas och uppmärksammas men som 
stoppas undan och undviks. Denna tystnad har att göra med begreppet 
utestängningsmekanismer (Nilsson, 2008 ss. 62f; Bergström & Boréus ss. 359f).  
 

4.8 Självreflektion 
Forskningsetiska beaktanden är inte aktuella i min undersökning. Däremot är jag medveten 
om att subjektivitet och förförståelse kan påverka min analys. Wildemuth (2009, ss. 321ff) 
påpekar att det kan vara svårt för en forskare att sätta sig över tidsandan och de rådande 
förställningarna på det sätt som diskursanalysen säger sig sträva efter. Där menar jag att 
Jenkins teorier fyller en viktig funktion i min undersökning eftersom hans förklaringsmodell 
bidrar med nya perspektiv. Bergström och Boréus, (2012, s. 402) framhåller att det är viktigt 
med öppenhet gentemot andra teoretiska anknytningar utanför diskursanalysens. De betonar 
också vikten av att förankra sin analys i empirin. Jag vill hävda att en diskursanalytisk studie 
kan ge nya infallsvinklar och ny kunskap om en företeelse. En sådan undersökning kan få 
människor att tänka i nya banor och ge en ny och mer komplex bild av ett fenomen. Jag har 
vinnlagt mig om att närma mig analysmaterialet med en neutral inställning genom att 
noggrant och förutsättningslöst läsa texten. Jag har velat ifrågasätta och kritiskt granska de 
kunskapsanspråk som finns i en viss diskurs, och vad dessa kunskapsanspråk skulle kunna få 
för konsekvenser. Syftet har inte varit att komma fram till något svar eller en lösning på 
problemet utan jag har velat visa på vad som tas för kunskap om något i ett visst 
sammanhang. Jag har också varit intresserad av att försöka få syn på utvecklingslinjer. Min 
ambition har varit att genom undersökningen nå kunskap om de strategier i analysmaterialet 
som har till syfte att argumentera för kunskapsanspråk. Jag har även velat problematisera de 
försanthållanden som slås fast i analysmaterialet och i detta tagit hjälp av Henry Jenkins 
teorier som kan sägas representera en annan diskurs. 
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Reliabilitet kan vara ett problem för diskursanalysen med tanke på att den är subjektiv och 
tolkande. Det är därför viktigt att noggrant förklara tillvägagångssättet för att undvika att 
analysen blir dunkel (Bergström & Boréus, 2012, ss. 405ff). Vad gäller diskursanalys och 
validitet gäller att analysen måste vara klar och lätt att följa, men det är samtidigt så att 
resultaten sällan kan generaliseras (Bryman, 2011, s. 352). Det är överhuvudtaget svårt att 
upprepa den här typen av forskning eftersom det till syvende och sist handlar om tolkning. 
 
Jag är medveten om att det har riktats kritik mot socialkonstruktionismen – och därmed även 
mot diskursanalysen. En kritik som bland annat handlar om att den i teoretiskt hänseende 
skulle kunna resultera i kunskapsrelativism. Bryman (2011, ss. 486ff) tar upp det här när han 
redogör för att diskursanalysen ibland kritiseras för att inte ta hänsyn till den materiella 
verkligheten. Om allt är sociala konstruktioner, finns det då ingen på förhand existerande 
verklighet? Bergström och Boréus (2012, s. 402) påpekar att diskursteorin inte utesluter 
möjligheten att det kan finnas en objektiv verklighet, men att teorin däremot vill sätta fokus 
på det faktum att vad som tas för kunskap inom olika diskurser styrs av överenskommelser 
och konsensus i den aktuella diskursen. Bryman (2011, ss. 486ff) påtalar å sin sida att kritik 
förvisso har framförts mot ett alltför stor fokus på språket i diskursanalytiska studier, men han 
framhåller samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att diskursanalysen syftar just till att 
undersöka språket och vad det åstadkommer. Det är en mycket omfattande diskussion. Jag har 
i min uppsats försökt tillämpa diskursanalysens teori och metod och de antaganden som följer 
därav. Det perspektiv jag har valt är ett bland många möjliga. Jag är medveten om att om jag 
valt en annan teori och en annan metod annat så hade resultatet av undersökningen kunnat bli 
annorlunda. 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Jag har valt att koncentrera min analys till Regeringens proposition 2011/12:121 
Leveransplikt för elektroniskt material. En proposition är ett lagförslag som regeringen lägger 
fram. En proposition lämnas till Lagrådet som är den instans som granskar regeringens 
förslag. Propositionen rymmer utredningen, remissvaren och förslaget till den slutgiltiga lagen 
(Sveriges Riksdag, årtal saknas) Även om vissa smärre ändringar har skett vad gäller 
formuleringarna i det förslag som finns här och den slutgiltiga lagen så är det inte lagens 
exakta lydelse som intresserar mig. Propositionen kan med fördel användas som 
analysmaterial eftersom mitt fokus ligger på att avtäcka de kunskapsanspråk som texten ger 
uttryck för. Propositionen är det slutliga utlåtandet i lagstiftningskedjan. Den tillkommer efter 
att regeringen bearbetat lagförslaget i en lagrådsremiss. Det är bearbetningen av förslaget som 
regeringen sedan lämnar som en proposition till riksdagen. Därigenom ger läsningen av 
propositionen god inblick i utredningar och resonemang kring hur man ser på förslag till 
ändringar samt vad man tagit fasta på när det gäller det som framkommit i remissvaren. I 
propositionen finns olika delar och bilagor. Dessa är för det första regeringens förlag till 
lagtexten och en redogörelse för ärendet som kortfattat beskriver vad som skett i ärendet fram 
till propositionens tillkomst. Propositionen innehåller också en författningskommentar, 
lagrådsrådsremissens förslag och lagrådets yttrande, samt en konsekvensanalys författad av en 
enskild utredare. 
 
I propositionstexten citeras ”promemorian”. Det som åsyftas är den utredning som låg färdig 
2009 (Departementspromemorian Ds 2009:61). En sammanfattning av denna promemoria 
finns också med som en bilaga. Regeringen hänvisar till och jämför med den, instämmer med 
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påståenden i den eller argumenterar mot dem. I den aktuella propositionen tar man sin 
utgångspunkt i promemorian. Regeringen redogör också för ett antal synpunkter på 
promemorian som framkommit från olika remissinstanser. Det handlar både om invändningar 
från remissinstanserna och synpunkter på sådant i promemorian som remissinstanserna håller 
med om eller tycker är bra förslag. Ett urval av dessa synpunkter och förslag redovisas, och 
därefter argumenteras för det förslag som regeringen har lagt fram i den aktuella 
propositionen. De delar av texten som jag koncentrerar min analys till är regeringens 
propositionstext och författningskommentaren. I dessa finns en text som ger exempel på 
diskursens utsagor, och de är användbara i min analys. 
 
I propositionen finns ett lagförslag. Den slutliga lagen (2012:492) kom att få en något 
annorlunda lydelse även om den i sak får samma konsekvenser som förslaget. Jag har läst den 
slutgiltiga lagen, tagit del av skillnaderna och jämfört formuleringarna. Det är smärre 
förändringar jämfört med förslaget i propositionen. Det är dessutom framför allt 
resonemanget i propositionen som jag intresserar mig för i min analys, och som jag menar 
främst kan ge kunskap av det slag som jag vill få fram. Det är inte den exakta lydelsen i 
lagtexten i så måtto som är fokus för min undersökning. Det är istället vilken kunskap 
propositionen som text vill skapa, alltså vilken kunskap denna text tjänar till att slå fast och 
upprätthålla när det gäller lagen om e-plikt och vad den ska omfatta. Jag har genom att närläsa 
texterna funnit underlag till en diskursanalys med avsikt att nå fördjupad förståelse för hur 
propositionen betraktar och resonerar kring nya former för informations- och 
medieproduktion och likaså hur den resonerar kring det snabbt skiftande medielandskapet i 
förhållande till pliktleveransen.  
 

5.1 Teman i propositionstexten 
Propositionen har en betydelsenivå, texten uttrycker något. Men med antagandet att språket är 
något konstruktivt och konstituerande följer att propositionstexten också skapar 
försanthållanden och försöker befästa dessa som kunskap. Jag har som jag tidigare redogjort 
för tagit fasta på Foucaults antaganden att en diskurs är retoriskt orienterad, 
handlingsinriktade och produktiv. Min analys syftar till att få kunskap om hur 
propositionstexten gör för att slå fast ett antal försanthållanden om dagens mediesituation. 
Vilken kunskap om de därmed vidhängande problemen vill texterna fastställa och 
vidmakthålla? Jag har vid läsningen strävat efter att se bortom textens budskap för att avtäcka 
de föreställningar som texten ger uttryck för. Jag har också försökt jämföra det som uttrycks, 
med det som genom att det utelämnas får betydelse för textens meningsskapande och 
sanningsanspråk. 
 
För att nå kunskap om hur texten argumenterar, och vilken syn på problemet den aktuella 
diskursen vill befästa, har jag tagit fasta på ett antal teman i propositionen. Dessa teman blir 
mitt verktyg i analysen och jag kommer i det följande redogöra för dem. Temana har jag 
inspirerats av utifrån Allerstrands tankegångar som jag redogjort för i bakgrundskapitlet 
samtidigt som jag har tagit min utgångspunkt i de iakttagelser och utsagor jag har 
uppmärksammat vid läsningen. Dessa teman har också beröringspunkter med ett flertal 
resonemang som funnits med i utredningar och förarbeten alltsedan den tidigare nämnda 
E-pliktutredningen låg färdig 1998. Läsningen har varit en iterativ process där jag läst flera 
gånger för att stämma av mina antaganden mot texten. 
 
Det första temat rör utsagor i texten som handlar om vad som ska omfattas av lagen och hur 
det ska vara beskaffat. Jag benämner detta tema ”permanent karaktär och fixerad form”. Det 
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andra temat rör utsagor i texten som handlar om vem som har producerat och distribuerat 
materialet. Jag kallar detta tema ”professionellt material”. Det tredje temat är en strategi som 
jag menar används för att motivera att materialet måste komma från professionella 
producenter och distributörer. Det handlar om utsagor som berör svårigheter med nya 
medieformer vad gäller insamlande och bevarande. Jag kallar detta tema 
”yttrandefrihetsgrundlagen och grundlagsskyddat yttrande”. Jag kommer i följande avsnitt att 
presentera temana och diskutera utifrån dem. 
 

5.1.1 Permanent karaktär och fixerad form 
En typ av utsagor jag väljer att uppmärksamma visar hur det i texten argumenteras för vad 
som ska omfattas av e-pliktlagen och hur det ska vara beskaffat. Det berör frågan om vad som 
ska omfattas och hur detta benämns och omtalas. I propositionstexten beskrivs 
medielandskapet som något oöverblickbart och under ständig förändring. Det uttrycks enighet 
om behovet av att spara även webbproducerat material, och också om att fullständighets-
principen ska vidmakthållas. Men hur talas i texten om det som ska sparas? Propositionen slår 
fast att pliktexemplarslagen så som den föreligger när propositionen skrivs, är föråldrad. Dock 
behövs en ny lag istället för att ändra den nuvarande lagen. Slutsatsen blir att det behövs en 
lag om pliktexemplar av elektroniskt material. Den befintliga lagen heter ”plikt-
exemplarslagen” och den nya kompletterande föreslås få namnet ”lagen om pliktexemplar av 
elektroniskt material”. I texten utreds också vad det som ska lämnas och bevaras ska kallas. 
Därigenom aktualiseras olika resonemang som handlar om materialets form och karaktär. I 
propositionen fasthålls att det ska vara fixerad form och permanent karaktär på det som ska 
lämnas in och bevaras. Här berörs också fullständighetsprincipen. Så här står det på sidan 12: 
 

Från och med 1994 omfattar pliktexemplarslagen även dokument för elektronisk 
återgivning som i fixerad form lagrar text, ljud eller bild, såsom cd-rom och disketter. Med 
begreppet dokument avses ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller 
visning. Pliktleveransen ska i princip avse det föremål som har gjorts tillgängligt för 
allmänheten eller, i fråga om ljudradio- och televisionsprogram, en inspelning av den 
sändning som har förekommit. Pliktexemplarslagen avser således fysiska föremål som 
någon har framställt. Pliktexemplarslagen utgår från en fullständighetsprincip, som 
innebär att i princip allt tryckt material och allt sänt audiovisuellt material som rör 
svenska förhållanden omfattas av leveransplikt.  

 
Och så här (s. 16) formuleras regeringens förslag gällande vad den nya lagen ska omfatta: 
 

Leveransplikt ska kunna finnas för elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för 
allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Med elektroniskt material avses en 
avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på 
förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning.  

 
Därefter (s. 16) redogörs för hur det som ska omfattas ska benämnas och definieras. Det som 
ska lämnas in är alltså webbpublicerat material. Begreppet som regeringen föreslår är 
”elektroniskt material”, och det är den som sedan återkommer i lagen. Regeringen motiverar 
vidare varför de valt begreppet ”elektroniskt material” istället för ”elektroniskt dokument”. 
De motiverar det med att det sistnämnda finns med i en annan lag och där definieras på ett sätt 
som inte stämmer med den föreslagna definitionen i e-pliktlagen. Vidare resoneras i texten 
(ss.18ff) kring varför vissa företeelser på webben inte kan omfattas. Det handlar dels om att 
det inte finns något bra sätt att spara webbsidor och liknande och det anses inte rimligt att 
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kräva att den som har leveransplikt ska konvertera det som ska levereras till något visst 
format. Det hänvisas till en slutsats i promemorian som går ut på att leveransplikten inte ska 
omfatta själva webbsidan eller databasen. Regeringen instämmer i denna slutsats: dynamiska 
webbsidor och databaser ska inte omfattas. Inte heller direktströmmad media eller filer som 
förs fortlöpande. Det finns en huvudregel om radioprogram som lyfts fram i propositionen, 
den stipulerar att material som ska omfattas inte ska kunna påverkas av mottagaren. I detta 
sammanhang nämns wikilänkar, bloggar och chattar. En wikilänk är en länk från wikipedia 
till en annan webbsida (Wikilänkar, 2016). Det påpekas också att sådana material eller 
publiceringsformer inte omfattas av grundlagsskydd enlig yttrandefrihetslagen. Detta 
förklaras utförligare i Författningskommentaren (ss. 49ff). Där definieras också vad som 
avses med avgränsad enhet, och där fastslås att filer eller fält som kan ändras inte kan 
omfattas. Följaktligen kan bloggar, eller kommentarsfält inte omfattas. Det handlar också om 
att filer som förs fortlöpande inte har ett på förhand bestämt innehåll. Ett material ska ha en 
permanent och avslutad karaktär för att omfattas av leveransplikt. Det är inte fallet med 
sådant som publicisten har möjlighet att ändra i eller komplettera i efterhand, som till exempel 
wikiwebbplatser, bloggar och chattar. Med wikiwebbplatser åsyftas webbplatser av det slag 
som vem som helst som önskar, fritt tillåts redigera och bidra till, som till exempel Wikipedia 
(Wiki, 2016).	Men detta problematiseras i ett förbehåll som börjar på sidan 49: 
 

När publicisten bestämt sig för att inte längre låta ändra eller komplettera filen, kan det 
dock finnas leveransplikt om publiceringen av den avslutade filen fortsätter. Är det inte 
fråga om en fil som förs fortlöpande utan om filer som publiceras i olika upplagor eller 
versioner, finns det leveransplikt, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand 
bestämt innehåll. 

 
Det fastslås också (s. 18) att det inte finns något sätt att spara den typen av webbpublicerat 
material. Det handlar om att själva programvaran skulle behöva omfattas av leveransplikt, 
vilket ses som mycket svårt. Det menas också vara problematiskt att spara olika former av 
tekniska verktyg för visning; alltså att Kungliga biblioteket skulle ha svårt att långsiktigt 
bevara olika programvaror och att det skulle komma att krävas olika typer av tekniska 
lösningar för att återskapa programvaran. Så här formuleras det: 
 

Mot den bakgrunden har utredaren funnit att leveransplikten inte bör omfatta själva 
webbsidan eller själva den nätanslutna databasen utan i stället bör avse ”färdiga” 
elektroniska dokument som utgör en inte alltför obetydlig logisk enhet och som har ett på 
förhand bestämt innehåll, t.ex. ord- och textbehandlingsfiler och ljud-, bild- och filmfiler 
med ett inte alltför trivialt innehåll.  

 
På sidan 50 i Författningskommentaren behandlas också att huruvida ett material kan ändras 
eller har ett fast fixerat innehåll har betydelse för om det ska omfattas av lagen. Det är ett 
långt resonemang som försöker ringa in och motivera när ett material kan sägas vara något 
som förändras eller måste anses vara fixerat och avslutat: 
 

En fil eller ett fält som förs fortlöpande får dock anses ha ett på förhand bestämt innehåll 
när publicisten bestämt sig för att inte längre låta ändra innehållet i materialet. 
Leveransplikt inträder alltså i det läget, om materialet fortfarande görs tillgängligt i sitt 
avslutade skick för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk. När en publicerad 
blogg eller en publicerad och fortlöpande förd lista över evenemang eller pristagare 
definitivt avslutas behöver alltså pliktexemplar av materialet lämnas bara om (och när) 
bloggen eller listan fortsätter att publiceras i sitt avslutade skick.  
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Det slås vidare (i samma stycke) fast att det är skillnad mellan material som kommer i olika 
upplagor och material som uppdateras löpande, men att det ibland kan vara svårt att göra 
denna åtskillnad: 
 

Man bör i dessa fall kunna använda följande tumregel: Om publicisten vid 
publiceringstillfället har för avsikt att ändra innehållet i materialet inom tre månader (och 
fortsätta publicera materialet i ändrat skick), talar detta för att materialet förs 
fortlöpande. Avser å andra sidan publicisten vid publiceringstillfället att ändra innehållet i 
materialet med längre intervall än tre månader, talar detta för att materialet har ett på 
förhand bestämt innehåll.  

 
Min första forskningsfråga är vilka kunskapsanspråk vad gäller nya former för webb-
producerat och webbpublicerat medieinnehåll i förhållande till e-plikt som upprätthålls i 
analysmaterialet och hur formuleringar i texten åstadkommer detta. De utsagor jag redovisat 
ovan illustrerar hur texten gör för att slå fast vissa försanthållanden om detta medieinnehåll. I 
texten fastslås att det ska ha permanent karaktär och fixerad form, och ett på förhand bestämt 
innehåll. Propositionen ger uttryck för att det går att hålla fast en syn på medier som varande 
något statiskt och oföränderligt. Det finns gott om formuleringar som handlar om att det ska 
vara av permanent karaktär för att komma i fråga. Sådant som förändras och kan påverkas av 
mottagaren kan inte omfattas av pliktleverans. På så sätt utesluts många dynamiska medier 
som till exempel wikipedia. Den avslutande meningen i ovanstående citat illustrerar en 
genomgående strategi hos texten. Formuleringarna i texten strävar efter att upprätthålla synen 
på medieinnehåll som varande något statiskt, på förhand bestämt och fixerat. Citaten ovan är 
exempel på utsagor som alla skapar en bild av att webbproducerat material går att jämställa 
med fysiskt material. Därigenom blir följden att lagen svårligen skulle kunna omfatta sådant 
som finns i ett flöde, som till exempel inlägg i sociala medier eller i bloggar. I texten finns 
formuleringar som ”avgränsad enhet” och ”ska ha en permanent och avslutad karaktär”. 
Likaså finns formuleringarna ”ett på förhand bestämt innehåll” och ”inte kunna påverkas av 
mottagaren”. Därigenom skapar texten ett försanthållande om nya medier som varande något 
som går att jämställa med traditionella medieformer. På detta sätt utestängs i texten 
förhållandet att information och medieinnehåll på webben kan vara dynamiskt och att det i 
vissa fall kan påverkas av mottagaren. Det utestänger till exempel möjligheten att sociala 
medier skulle kunna omfattas av lagen. Detta resonemang leder in på mitt andra tema och 
nästa typ av utsagor som handlar om vem som producerar och distribuerar material på 
webben. 
 

5.1.2 Professionellt material  
Här har jag tagit fasta på utsagor som berör vem eller vilka som producerar och distribuerar 
material på webben. Propositionen menar att endast professionellt producerat och distribuerat 
material kan omfattas av lagen om e-plikt. Det slås fast en konsensus om detta (ss. 21 ff) med 
formuleringar som indikerar att man ska koncentrera sig på de betydande publicisterna och 
sådant material som måste anses vara viktigt ur yttrandefrihetshänseende.  
 
Viktigt i sammanhanget är den så kallade Databasregeln, samt en form av frivilligt 
grundlagsskydd. Databasregeln är en paragraf i yttrandefrihetsgrundlagen som berör vilka 
former av publiceringar på webben som kan omfattas av grundlagsskyddet. Där finns regler 
om grundlagsskydd för viss databasverksamhet (Regeringen 2012, s. 22). Det som omfattas är 
databaser (vanligtvis webbplatser) webbsändningar (webbradio, webb-TV och 
e-posttidningar). Begreppet databas har i grundlagen, en något annan betydelse än det 
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tekniska begreppet databas. Det som åsyftas enligt yttrandefrihetsgrundlagen är en 
sammanhållen produkt som publiceras på webben. Det är massmedieföretag som omfattas av 
detta. Privatpersoner kan ansöka om en form av frivilligt grundlagsskydd (Myndigheten för 
press, radio och tv, 2016). Men denna form av publicering med frivilligt grundlagsskydd 
omfattas inte av pliktleverans. Kopplingen till yttrandefrihetsgrundlagens regler om 
grundlagsskydd på internet utesluter bloggar och sociala medier och liknande, eftersom 
propositionstexten slår fast att endast material från professionella framställare med detta 
grundlagsskydd kan omfattas. 
 
Att materialet ska vara professionellt distribuerat för att omfattas av lagen framstår i vissa fall 
som problematiskt. Ett sådant exempel behandlas i propositionen på sidan 21. Där finns ett 
resonemang som handlar om att vissa publikationer från politiska partier då inte omfattas av 
leveransplikt. Det är Kungliga biblioteket i egenskap av remissinstans som ser en risk att 
kravet på yrkesmässighet både när det gäller framställning och distribution ska leda till att 
lagen inte ger stöd för insamling av webbpublicerat material som innehåller professionella 
framföranden av en privatperson där det inte finns ett företag med vinstsyfte bakom. Det 
skulle till exempel kunna handla om politiska partier. Regeringen vänder sig mot 
invändningen. Resonemanget återkommer och förklaras på sidan 24: 
 

Att föreskriva en särskild leveransplikt för exempelvis politiska partiers nätpublicering 
skulle föranleda motsvarande betänkligheter i förhållande till den grundlagsfästa 
yttrandefriheten som har redogjorts för inledningsvis i avsnitt 6.1 och i fråga om ett 
utväljande av just politiska budskap dessutom vara mindre väl förenligt med grunderna för 
bestämmelsen i 2 kap. 3 § regeringsformen av vilken följer att svenska medborgare inte 
utan samtycke får antecknas i allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.  

 
Regeringen menar alltså med formuleringarna i propositionen att det skulle komma i konflikt 
med andra lagar. Detta resonemang förefaller otydligt och visar på att det skulle kunna 
föreligga problem med att använda yttrandefrihetsgrundlagen som argument och riktlinje, och 
samtidigt fasthålla fullständighetsprincipen.  
 
Det fastslås dock (ss. 37f) att myndigheter bör omfattas och att det är viktigt att statlig och 
kommunal verksamhet lämnar pliktexemplar av det som de producerar och sprider på 
webben. Men denna leveransplikt bör begränsas till egentliga myndighetspublikationer som 
lätt kan levereras och samlas in. Det skulle bli alltför kostsamt att omfatta annat som kan 
finnas på myndigheters webbplatser, som till exempel nyhetsnotiser och liknande. Det som 
benämns ”en egentlig myndighetspublikation” kan vara sådant som en promemoria, en 
rapport, en utredning, en vägledning eller någon annan liknande publikation som 
myndigheten har låtit framställa och som publiceras på webben som en avgränsad enhet. 
Denna avgränsning görs eftersom det även finns en arkivlagstiftning enligt vilken material 
bevaras utifrån andra principer, samt att en viss gallring förekommer. Ytterligare exempel på 
utsagor som berör att materialet ska var professionellt finns på sidan 31: 
 

Skälen för regeringens förslag: Marknaden för nätpublicerat elektroniskt material har 
ännu inte funnit sin struktur på samma sätt som marknaden för sådana fysiska föremål som 
omfattas av leveransplikt enligt pliktexemplarslagen. Kännetecknande för 
nätverkspubliceringen är att det, främst på grund av de jämförelsevis låga produktions- 
och distributionskostnaderna, kan finnas många olika aktörer som producerar och 
distribuerar och att det för publiceringen inte krävs någon som mångfaldigar materialet 
på det sätt som är nödvändigt vid distribution till allmänheten av fysiska föremål. Det är 
därför inte helt enkelt att finna aktörer som lämpligen bör åläggas leveransplikt.  
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Utredaren har identifierat tre kategorier av aktörer som alltid måste finnas i fråga om 
sådant elektroniskt material som omfattas av leveransplikt: 1. Upphovsmännen till 
materialet. 2. Någon som har låtit framställa materialet (”producenten”). 3. Någon som 
har gjort eller låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten i Sverige 
(”distributören”).  
Bland annat med hänsyn till att upphovsmannen till ett grundlagsskyddat yttrande har rätt 
att vara anonym är det enligt utredaren olämpligt att ålägga upphovsmännen 
leveransplikt. Utredaren har föreslagit att producenten åläggs leveransplikt där så är 
möjligt.  

 
I propositionstexten fastslås vidare att det är viktigt att material som ska omfattas av 
pliktleveransen är ”tillgängligt för allmänheten”. Det är viktigt att materialet publicerats av 
en yrkesmässig producent eller av en myndighet, och att allmänheten i Sverige kan ta del av 
det. På sidan 24 står det däremot så här: 
 

Leveransplikten bör därför omfatta även nätpublicerat elektroniskt material som ett 
företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material eller andra yttranden har 
låtit framställa. Med andra yttranden avses därvid i princip alla former och typer av 
yttranden oavsett hur de förmedlas. Avsikten är att elektroniskt material som 
massmedieföretag, dvs. professionella publicister, såsom förlag och andra utgivare, och, 
när det gäller t.ex. musik eller film, professionella producenter, låter framställa ska 
omfattas oavsett om just det elektroniska materialet har låtit framställas yrkesmässigt.  

 
Ovanstående citat handlar om att e-böcker och e-musik kan kräva en mellanhand som 
distribuerar materialet. I texten finns som jag ser det försök till att omfatta förändrade villkor 
för produktion och distribution: 
 

För att undvika att t.ex. en privatperson som tillgängliggör elektroniskt material som ett 
utländskt förlag har låtit framställa utomlands får leveransplikt bör nämligen ett krav på 
yrkesmässighet även gälla den som tillhandahåller materialet. 

 
Min andra och tredje forskningsfråga handlar om vilka kunskapsanspråk vad gäller 
producenterna av webbpublicerat medieinnehåll samt vilka kunskapsanspråk vad gäller 
distributionen av detta medieinnehåll i förhållande till e-plikt som upprätthålls i analys-
materialet och hur formuleringar i texten åstadkommer detta?  
Det fastslås i propositionstexten att det som ska omfattas av lagen är professionellt 
distribuerat material. I texten finns också en strävan att slå fast att det ska omfatta 
professionellt publicerat material, men där finns vissa brott och motstridiga utsagor. Som till 
exempel resonemanget om politiska partier som jag tidigare redogjort för. 
 
Den övergripande strategin hos formuleringar i texten är att skapa försanthållanden som inte 
går stick i stäv med den linje som propositionen vill slå fast; det handlar om att nya medier 
kan jämställas med traditionella medieformer. Att det vad gäller dessa råder samma 
förhållande som vad gäller traditionella medier, det vill säga att en avsändare sprider 
information till en grupp av mottagare, som så att säga passivt tar del av detta innehåll. Denna 
iakttagelse leder in på leder in på mitt tredje tema och nästa typ av utsagor som handlar om 
hur argumentationen ser ut i texten vad gäller professionellt producerat och distribuerat 
material i förhållande till material som produceras och sprids av privatpersoner. 
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5.1.3 Yttrandefrihetsgrundlagen och grundlagsskyddat yttrande 
Det finns en typ av utsagor som berör frågan om svårigheter med nya medieformer. 
Formuleringarna i texten slår fast att anledningen till att denna typ av material inte kan 
omfattas är att de som publicerat det inte omfattas av yttrande- och upphovsrättslagarna. Det 
finns ingen ansvarig utgivare bakom. Dessa utsagor är ofta intimt sammanflätade med 
ovanstående resonemang om professionellt medieinnehåll. Det handlar om upphovsrättsliga 
aspekter på tillgängliggörande och eventuell inverkan på integritetskänsliga uppgifter, samt 
att material som tillgängliggörs av en etablerad publicist skyddas av yttrandefrihets-
grundlagen. På sidan 11 i propositionen framhålls detta som ett viktigt argument i 
sammanhanget. Andra exempel på utsagor som berör yttrandefrihetsgrundlagen och 
grundlagsskyddat yttrande finns i ett avsnitt på sidan 19, där texten talar om material från 
privatpersoner i nya medieformer. Det fastslås att wikiwebbplatser, bloggar och chattar, är 
publiceringsformer som oftast inte kan omfattas av grundlagsskydd enligt yttrandefrihets-
grundlagen. På sidan 21 kan man läsa att regeringen är enig med promemorian från 2009 vad 
gäller bedömningen ”att det inte är möjligt att med leveransplikt samla in allt elektroniskt 
material som publiceras via nätverk i Sverige”. Det hävdas att det mest lämpliga är att 
leveransplikt endast ska finnas för sådan webbpublicering som har grundlagsskydd enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen. Detta motiveras med att sådant material kan anses vara viktigt i 
yttrandefrihetshänseende. Det här har att göra med den tidigare nämnda databasregeln. Det att 
materialet ska vara sådant som tillgängliggjorts för allmänheten snävas in på sidan 23 genom 
att formuleringar samtidigt begränsar det till att gälla sådant som tillgängliggjorts med 
grundlagsskydd enligt yttrandefrihetslagen.  
 
En viktig formulering är den som handlar om att materialet ska ha tillgängliggjorts för 
allmänheten. Formuleringen återkommer genom hela texten, och slår fast att leveransplikten 
gäller ”elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom 
överföring via nätverk”. I många utsagor motiveras kravet på att material som ska omfattas av 
lagen ska var yrkesmässigt framställt och skyddat enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns 
endast ett fåtal utsagor i propositionen där det går att finna formuleringar som berör att 
gränsen mellan professionellt och privat medieinnehåll på webben skulle kunna vara 
problematisk att vidmakthålla. Jag kommer att utveckla detta resonemang i följande avsnitt. I 
texten används yttrandefrihetsregeln som ett argument för att inte behöva problematisera sina 
försanthållanden. Texten utestänger till stor del förändringarna som består av nya former av 
produktion, distribution och konsumtion. Detta sker genom att dessa företeelser inte 
behandlas. För att använda Foucaults begrepp så skulle man kunna säga att texten försöker 
utestänga försanthållanden som rör nya informationskanaler och medieformer. Strategin hos 
texten är att dessa medieformer och dess innehåll inte kan omfattas eftersom de inte faller 
under de fastslagna kriterierna.  
 

5.2 Problematiska förändringar 
Dessa teman som jag redogjort för menar jag är strategier som i texten används för att uppnå 
något. Jag har genom analysen kommit fram till att de tre temana används för att utestänga 
utsagor om en ny mediesituation för att på så sätt kunna fasthålla en viss kunskap. I 
propositionen finns förvisso utsagor som beskriver en situation där det har skett och sker stora 
förändringar på grund av digital teknik, men i texten finns samtidigt formuleringar som 
strävar efter att upprätthålla nödvändigheten i att hålla fast vid en viss modell för leveransplikt 
av webbproducerat material. Formuleringar om att mediesituationen förändrats åtföljs så gott 
som alltid av utsagor om att det inte är möjligt att spara nya medieformer som produceras på 
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webben, som till exempel bloggar eller Wikipedia. Förändringarna som blivit följden av 
digital teknik ses som omöjliga att ta ställning till. Exempel på utsagor som berör detta att 
förändringarna är svåra att ta ställning till finns på sidan 13: 
 

Den ständigt pågående teknikutvecklingen, som sedan 1990-talet har präglats av 
övergången till digital teknik, kan närmast liknas vid ett systemskifte för arkiv- och 
bibliotekssektorn. Det finns allt fler exempel på att material som på grund av teknikskiftet 
och pliktexemplarslagens utformning inte omfattas av leveransplikt, trots att innehållet 
enligt de principer som ligger till grund för pliktexemplarslagen framstår som viktigt att 
bevara. I dag publiceras en ökande andel information direkt på internet eller andra 
nätverk.  

 
I denna passage redogörs för regeringens förslag, och även för promemorians bedömning, 
samt remissinstansernas åsikter om förslaget som helhet. En enighet slås fast om vikten av att 
webbpublicerat material finns bevarat. I texten talas om att det finns ett glapp mellan vad som 
bör omfattas och vad som faktiskt omfattas. Vikten av att även bevara material på webben 
slås fast men samtidigt uppmärksammas svårigheterna som följer av ”den ständigt pågående 
teknikutvecklingen”. I texten talas vidare i samma stycke om att något måste göras för att, 
som det uttrycks: ”mycket material som kan vara av stor betydelse för forskningen och det 
svenska kulturarvet riskerar att förloras för all framtid”. Det slås fast att regeringen anser det 
vara viktigt ”att även material som görs tillgängligt via nätverk bevaras för framtiden hos en 
myndighet”. Så här formuleras det vidare på s. 13: 
 

I dag publiceras en ökande andel information direkt på internet eller andra nätverk. 
Material till ljudradio- och televisionsprogram samt dagstidningar läggs ut på internet.  
I Sverige finns det i dag inte någon lagstiftning om leveransplikt för elektroniskt publicerat 
material. Samtidigt fortsätter den tekniska utvecklingen med en övergång till digitalt 
distribuerat material som inte träffas av skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 
pliktexemplarslagen eller kan nås genom KB:s egen insamling i projektet Kulturarw3. Det 
gör att mycket material som kan vara av stor betydelse för forskningen och det svenska 
kulturarvet riskerar att förloras för all framtid, om inte något görs för att säkerställa att 
materialet levereras till myndighet för att bevaras.  

 
Det finns alltså utsagor som berör att såväl produktion och distribution som konsumtion av 
information och medieinnehåll har påverkats av ny teknik. Bloggar och liknande berörs som 
jag tidigare nämnt i vissa utsagor och där fastslås att det problematiska är, att innehållet inte 
är fixerat, samt att det inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. Det faktum att politiska 
diskussioner ofta förs i sociala medier berörs egentligen inte. Detsamma gäller för politiker 
och politiska partiers aktiviteter i dessa sammanhang. Möjligtvis kan stycket på sidan 21 i 
propositionen som jag redogjort för under 5.2 på sidan 21, sägas ha samband med detta 
förhållande.  
 
Samtidigt menar jag att de tre temana representerar olika strategier som i texten används för 
att utestänga diskussionen om nya medieformer vad gäller publicering och spridande av 
material på webben. På så sätt skapas försanthållanden inom diskursen. Dessa ger uttryck för 
en tendens att inte omfatta eller ta hänsyn till de mekanismer som präglar det nya 
medielandskapet. Jag tolkar detta undvikande som en oförmåga eller bristande vilja att tänka i 
nya banor kring hur mediesituationen verkligen har förändrats vad gäller konsumtion, 
produktion och spridande. Slutsatsen inom diskursen blir att det är omöjligt att den sortens 
medieinnehåll ska omfattas av e-pliktlagen. Min fjärde forskningsfråga handlar om just detta, 
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det vill säga om vilka konsekvenser de föreställningar och kunskapsanspråk som finns i 
propositionen skulle kunna få för besluten om e-pliktlagens utformande och hur detta skulle 
kunna påverka pliktleveransen. Den frågan kommer jag att behandla i följande avsnitt.  
 

6. DISKUSSION  
I Westins och Harnesks artiklar i Biblioteksbladet som jag refererade till i början finns 
invändningen att e-pliktlagen redan kan sägas vara föråldrad. Det hävdas att det bland annat 
beror på att det bara är etablerade utgivare som ska omfattas av lagen om e-plikt. Men vad 
gäller propositionen är denna begränsning en självklar följd. Mediesituationen och dess 
följder för e-plikten beskrivs på motstridiga sätt. I kapitel 2 har jag redogjort för bakgrunden 
till lagen om pliktleverans av det som benämns elektroniskt material. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det är ett antal ståndpunkter som framkommer däri. Dessa återkommer genom 
förarbetet som finns bakom lagen och finns kvar i den lag som trädde i kraft 2012. Det 
handlar om uppfattningen att allt som publiceras på webben inte kan omfattas, men att 
myndighetspublikationer bör samlas in. Den leveransplikt som gäller för enskilda när det 
handlar om webbpublicerat material snävas definitionsmässigt in till begränsningar om att 
materialet måste komma från etablerade publicister och att det måste falla under 
yttrandefrihets-grundlagen. Mina forskningsfrågor handlar om vilka kunskapsanspråk vad 
gäller nya medieformer och nytt medieinnehåll som framkommer i propositionstexten. Jag har 
genom min analys fått syn på ett antal strategier som i texten används för detta syfte. Jag har 
på samma sätt fokuserat på hur de kunskapsanspråk som finns i texten ser ut vad gäller 
producenterna av detta medieinnehåll och hur dessa kunskapsanspråk upprätthålls. 
 
Propositionen är en text som uttrycker en vilja att vidmakthålla en viss ordning inom 
diskursen. Formuleringarna indicerar en strävan efter att upprätthålla en strikt åtskillnad 
mellan yrkesmässigt framställt medieinnehåll och sådant som producerats av privatpersoner. 
Det finns också en strävan efter att behålla ett traditionellt mediebegrepp. Formuleringen ”det 
som ska levereras ska ha en permanent och avslutad karaktär” är central. Men det är en 
föreställning som ställer till problem. Jenkins påpekar att gränsen mellan privat och 
professionellt material har luckrats upp på grund av digital teknik. Förutsättningarna för 
publicering och deltagande har förändrats. Propositionstexten ger uttryck för att allt går att 
hålla ordnat och att det är möjligt att fortsätta att tala om medieinnehåll på samma sätt som 
tidigare. Formuleringarna uttrycker också att det är upphovsrättslagen och tryckfrihets-
förordningen som ställer till det eftersom det som privatpersoner publicerar och sprider inte 
faller under dessa lagar. 
 

6.1 En förändrad mediesituation och fullständighetsprincipen  
Lagen om e-plikt liksom resonemanget i propositionen har sina rötter i E-pliktutredningen, 
och alla olika utredningsarbeten som följt efter den. Det är självklart att dessa texter bygger på 
varandra och att de försanthållanden som återfinns däri används för att utveckla och motivera 
resonemangen i de olika texterna. Det handlar om kunskapsproduktion inom diskursen. Jag 
menar dock att det är anmärkningsvärt att medielandskapet av idag beskrivs med så vaga och 
svepande formuleringar. Den bild som framkommer för tankarna till hur förhållandena var 
1998 när E-pliktutredningen var färdig. Jag vill hävda att det är möjligt att finna en 
underliggande föreställning i propositionen från 2012 som uttrycker att eftersom 
teknikutvecklingen går så snabbt är det nästintill omöjligt för sakkunniga, utredare och 
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politiker att komma fram till riktlinjer. Det förefaller då oundvikligt att en lag blir vag och 
ålderdomlig eftersom ingen kan överblicka teknikutvecklingen. Men inom diskursen fasthålls 
trots detta tanken på fullständighetsprincipen, det vill säga att allt eller så mycket som möjligt 
av material som publiceras ska bevaras. 
 
Genom att ta stöd av Jenkins teorier om mediekonvergens och nya former för produktion och 
distribution av medieinnehåll menar jag att det möjligt att se att propositionen representerar 
ett fasthållande av föreställningar som inte är helt överensstämmande med dagens 
mediesituation. Jag anser att det är anmärkningsvärt att de olika kriterierna om form, 
produktion och distribution är kvardröjande i den lag som slutligen kom till stånd. Det är 
också förvånande att detta inte diskuteras eller problematiseras mer än vad som sker i 
propositionstexten. Jag har kommit fram till denna tolkning genom att ta fasta på att utsagor 
om den nya mediesituationen är ytterst knapphändiga. 
 
I detta resonemang menar jag att det är fruktbart att ta spjärn mot Foucaults teorier om 
utestängning. I en diskurs finns enligt Foucault en strävan efter att producera en kunskap som 
är i linje med det som diskursen vill uppnå. Kunskapen möjliggör något. Det kan sägas handla 
om kontroll och en form av maktutövning genom att definiera kunskap, ett slags ”makt över 
tanken”. Vissa företeelser och föreställningar om dessa ses som problematiska och icke 
önskvärda. Dessa försöker diskursen utestänga. I fallet med propositionen representeras detta 
av att det finns material som anses möjligt att spara och annat material som till exempel 
bloggar och wikiwebbplatser som så att säga är okontrollerbart. Det sistnämnda blir 
företeelser som är omöjligt att överblicka. Därför blir det också svårt att låta dem omfattas av 
e-pliktlagen. I texten används de olika temana för att motivera detta. Men en diskurs är inte 
statisk, enligt Foucault. Han visar i sina egna undersökningar på diskursiva brott eller 
förändringar gällande vilken kunskap som accepteras inom en diskurs. Det kan skönjas spår 
av förändrade föreställningar i propositionstexten men dessa utestängs av de försanthållanden 
som fastslås genom de formuleringar som jag givit exempel på. En möjlig tolkning är att 
sådant som tas för kunskap i Jenkins teorier inte är närvarande i propositionen. Denna 
kunskap har inte fått fäste och inte accepterats i den diskurs vari propositionen tillkommit.  
 
Jenkins menar som jag tidigare redogjort för, att förändringen i kommunikationssystem och 
nya kulturella normer vad gäller publicering och distribution av medieinnehåll kan få 
konsekvenser även på andra håll i samhället, till exempel politiskt och för det offentliga 
samtalet. Jenkins hypotes är att förändringarna märks först inom populärkulturella yttringar, 
men att de så småningom omkullkastar hierarkierna även inom politiska maktrelationer, och 
mellan politiker och medborgare. I fallet med e-pliktlagen menar jag att det är möjligt att tala 
om en strävan inom diskursen som pekar på ett fasthållande av föråldrade uppfattningar om 
medier och material som återfinns på webben. Jenkins teorier handlar om att dessa medier 
präglas av deltagande och att detta sker i såväl produktion, som i urval och spridande. I 
propositionstexten finns däremot en strävan efter att fasthålla föreställningen att medie-
distribution alltjämt kännetecknas av att enbart enskilda professionella distributörer sprider ett 
fixerat medieinnehåll till en grupp passiva konsumenter. Det kan vara fruktbart att reflektera 
över att denna föreställning inte längre är med verkligheten överensstämmande. 
 
De utsagor som jag uppmärksammar och resonerar kring i kapitel 5 är alla strategier som 
tjänar till att slå fast och upprätthålla en viss kunskap om såväl pliktleveransen och vad den 
ska omfatta, som om mediesituationen. Alla dessa utsagor kan också sägas handla om att 
utestänga nya sätt att se på produktion, distribution och konsumtion av medieinnehåll. I texten 
talas om att mediesituationen förändrats. Men det finns samtidigt en strävan efter att slå fast 
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en annan kunskap; en kunskap som är obsolet och som skulle kunna sägas hålla sig kvar i 
förhållanden som rådde innan den digitala tekniken, internet, webben och liknande företeelser 
på allvar hade förändrat och blivit en självklar del av medielandskapet. Diskursen tar inte i 
tillräcklig utsträckning hänsyn till att produktion, distribution och konsumtion vad gäller 
medieinnehåll har förändrats.  
Om medielandskapet diversifieras och gränsen mellan professionellt och privat publicerat och 
distribuerat material förändras, så kan det bli svårt – för inte säga omöjligt – att upprätthålla 
just en sådan distinktion vad gäller leveransplikt enligt lag. Det torde också i förlängningen 
vara problematiskt att gällande pliktexemplarslagen hävda att en viktig riktlinje ska vara 
fullständighetsprincipen.  
 
Kanske är det så att dagens mediesituation kräver ett nytt sätt att se på leveransplikt och 
bevarande. Beyer (2012) berör i sin text förändrade förhållanden kring vem som skriver och 
publicerar information på webben. Hon lyfter fram att hierarkierna på grund av sociala medier 
har förändrats. Både politiker och medborgare kan delta i dessa, och därigenom publicera och 
sprida information och medieinnehåll.  Hon menar att det är svårt att arkivera allt som 
publiceras i dessa medier och att det istället krävs kunskap om och reflektion kring hur man 
ska förhålla sig till problemet. Jag tolkar det som att hon framhåller att det är angeläget att 
överväga huruvida en möjlig väg kunde vara att använda någon form av urvalsförfarande.  
 

6.2 Sammanfattande reflektion 
Den diskursanalytiska läsningen av propositionen Leveransplikt för elektroniskt material visar 
framför allt att propositionstexten försöker utestänga föreställningar om en ny mediesituation 
genom fasthållandet av vissa kriterier för det som ska omfattas av lagen. Propositionen skiljer 
mellan privat och professionellt material men denna gräns har på grund av ny teknik och på 
grund av nya förutsättningar för produktion, distribution och deltagande luckrats upp. 
Utsagorna i texten indicerar en strävan efter att upprätthålla en strikt åtskillnad mellan 
yrkesmässigt framställt material och sådant som producerats av privatpersoner. Propositionen 
använder upphovsrättslagen men framför allt tryckfrihetsförordningen för att slå fast att den 
modell för lagen som föreligger är en följdriktig lösning.  
 
Detta kan sägas handla om kontroll. Den nya mediesituationen står för något okontrollerbart 
och därmed något som är svårt att omfatta och ta ställning till. Beslut kring vad som ska 
omfattas motiveras genom olika argument som utestänger många företeelser. Men samtidigt 
finns dessa företeelser omnämnda i texten, om än i vaga formuleringar. Det har lett mig till 
slutsatsen att texten trots allt rymmer utsagor som antyder att en förändring skulle kunna ske 
inom diskursen. I texten finns utsagor om en ny mediesituation, men de föreställningar som 
framkommer är diffusa. Mediesituationen beskrivs inte på ett fullständigt sätt enligt min 
läsning. Utsagorna ger en vag och motsägelsefull bild av läget. Genom att använda mig av 
diskursanalysens metod att uppmärksamma det som utelämnas i en text, menar jag mig skönja 
vilken kunskap om nya medier som propositionen slår fast. I texten fasthålls att medieinnehåll 
ska var något fast och fixerat. Flöden och medier som förändras kan inte omfattas. Därigenom 
utesluts bloggar wikiwebbplatser, sociala medier och liknande. Genom att ta fasta på dessa 
avgränsningar av vad som ska omfattas av e-pliktlagen är det möjligt att få syn på hur 
formuleringar i texten tjänar till att slå fast försanthållanden om medielandskapet. I texten 
fastslås att marknaden för webbpublicerat material är under ständig förändring, att den 
representerar något oordnat till skillnad från marknaden för fysiska föremål som omfattas av 
leveransplikt enligt pliktexemplarslagen.  
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Vidare fastslås att denna oordning och svåröverblickbarhet är en följd av att det är enklare och 
billigare att producera och distribuera materialet. Med sådana formuleringar framkommer en 
strävan i texten att försöka omfatta förändringen; det går att finna tecken på en strategi som 
skulle kunna göra det möjligt att omfatta den nya mediesituationen. Denna strävan är dock i 
dagsläget förgäves. I texten fasthålls nämligen samtidigt synen på att medieinnehåll är något 
som sprids av en enskild professionell distributör till en större grupp passiva 
mediekonsumenter som tar del av detta innehåll. Trots att detta kretslopp i dag ser ut på ett 
helt annat sätt. 
 
Som jag nämnde i bakgrundskapitlet innebär fullständighetsprincipen att bevara om inte allt, 
så i alla fall så mycket som möjligt av publicerat material. Detta eftersom det är svårt att på 
förhand veta vad som kan komma att vara av intresse för framtida forskare. Idén att istället för 
pliktleverans ha någon form av urvalsförfarande förefaller vid läsningen av propositionen 
vara en för diskursen främmande tanke. Samtidigt skulle den aktuella e-pliktlagen och de 
begränsningar som den innebär kunna ses som en form av urval. Detta eftersom redan lagens 
utformande utesluter en stor mängd medieinnehåll som finns på webben.	Det här menar jag är 
att betrakta som ett brott eller en konflikt inom diskursen, eftersom det är ett problem som 
inte alls berörs i texten.	
 
Detta brott innebär kanske att föreställningar och kunskapsanspråk inom diskursen kan 
komma att förändras. För att återvända till Foucault, så finns hos honom tanken att varje 
diskurs rymmer en möjlighet till förändrade kunskapsanspråk. Det centrala är inte enbart 
motsättningar mellan diskurser eller inom en diskurs. Lika viktigt i en diskurs är utveckling. 
Försanthållanden och kunskapsanspråk är något föränderligt, enligt Foucault. En 
diskursanalys kan vara ett redskap för att få syn på tendenser till sådana förändringar. Kanske 
skulle det kunna vara så att det trots allt finns en antydan till ett förändrat synsätt i 
propositionstexten. Det finns formuleringar om nya former av medier. Det finns 
formuleringar som skulle kunna tolkas som tecken på förändring. En förändrad syn på nya 
webbaserade medier, dess innehåll och hur de produceras, sprids och konsumeras skulle 
kunna vara på väg att få fäste i diskursen. Men det är i dagsläget svårt att se att dessa 
förändringar till fullo skulle kunna påverka diskussionen om pliktleverans och bevarande och 
resultera i en e-pliktlag som istället för fullständighetsprincipen baseras på urvalsförfarande 
vad gäller webbaserat material. 
 
Ett ämne för en ny studie hade kunnat vara att mer ingående granska de utsagor som trots 
visar en försiktig tendens till förändring i synen pliktleveransen i förhållande till nya former 
av medier. Det hade också varit angeläget att undersöka och jämföra med hur situationen ser 
ut i andra länder och hur diskussionen om e-plikt ser ut där. 
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