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Abstract: 
  
During the changes of time, the stipulations for the existence of books and libraries also 
change. With technical advances come new possibilities, and the option to publish literature 
electronically is one of them. The purpose of this Master's thesis is to answer the question 
how the advantages and disadvantages of electronically published literature is described and 
constructed. To further deepen the analysis these questions were asked: What aims are the 
electronically published literature said to achieve? Why are the electronically published 
literature said to achieve these aims? And who are favoured/disfavoured by electronically 
published literature? The analyzed publications are four Swedish library related publications: 
Biblioteksbladet, Dik-forum, Ikoner and Nya Ciceron. The analysis is carried out using 
discourse analysis. In discourse analysis language and action are not separated; what is 
written and said affect the actions of people. The discourse is seen both as an instrument of 
power and control and as an instrument for the social construction of reality.The result of the 
analysis carried out in this thesis shows that the advantages and disadvantages are constructed 
in a number of varying themes. The advantages are said to be accessibility, rationalisation 
benefits, increased searching possibilities, and the possibility for minorities to make 
themselves seen. The disadvantages are described as the technical, legal and commercial 
dimension, the fact that it has no physical entity, and the possible threat it poses to the printed 
book. There are some contradictions in the material, since the accessibility and  searching 
possibilities are described both as an advantage and a disadvantage. It is also said that  
students are favoured by the fact that the electronically published literature is cheaper than  
printed, but disfavoured by the fact that you have to pay for it. It is clear that the ongoing 
discussion about electronic publication of literature affects the way in which this area of  
publication will develop. To understand this relation we have to understand the discussion. 
This is also what makes the study of the discourse about electronic publication relevant in a 
more general context within library and information science. 
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1 Inledning  
Har boken en framtid, frågar man med jämna mellanrum. Ja, det kan man fråga. Men varför inte 
lika gärna: Har brödet en framtid? Och rosen och barnvisan och majregnet, hur är det med dem, 
har de en framtid? Den ena frågan är lika fåfänglig som den andra. Fråga istället: Har 
människan en framtid? Det kan man ju tvivla på i sorgsnare stunder. Men har hon det så har 
boken det också.1 
 

Detta citat är ganska talande för hur elektroniskt publicerad litteratur stundtals diskuteras. 
Varför måste en ny medieform slå ut en annan? Varför kan inte tryckt och elektronisk 
litteratur finnas sida vid sida som komplement till varandra? Dessa frågor väckte ett intresse 
hos mig och jag valde därför att fördjupa mig i det i denna uppsats. Min första kontakt med 
elektroniskt publicerad litteratur kom under en kurs i elektronisk publicering våren 2003. 
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap och drivande kraft bakom Almqvistprojektet, 
höll en intressant föreläsning. Projektet innebär att Almqvists samlade verk görs tillgängliga i 
elektronisk form på Internet. Parallellt med detta ges de ut i tryckt form.2 När jag studerade 
detta och andra liknande projekt kom jag också att fundera på varför man tillgängliggör 
litterära verk på Internet? Kan biblioteken ha nytta av dem i sin verksamhet? 
 
Elektroniskt publicerad litteratur finns på många bibliotek. Frågan man kan ställa sig är om 
sådan litteratur är bra eller dålig. Finns det fördelar respektive nackdelar med den elektroniskt 
publicerade litteraturen och hur ser de i så fall ut? Det är lätt att bli alltför entusiastisk när 
något nytt dyker upp. Det gäller att stanna till och fråga sig själv vem som gynnas respektive 
missgynnas av den elektroniskt publicerade litteraturen. Får vissa grupper av användare stå 
tillbaka om biblioteken satsar på elektroniskt publicerad litteraturen? Vill användarna läsa på 
skärm? 
 
Boken är en naturlig del av mångas liv och är en ständig följeslagare. När vi läser en bok är 
det som om en ny värld öppnar sig för våra ögon där det är tillåtet att drömma sig bort. Boken 
kan vara en avkoppling från en annars stressig vardag eller en del av våra yrkesliv. När 
Internet blev tillgängligt för allmänheten fick boken helt plötsligt en tänkbar fiende. Allt 
eftersom åren gick utvecklades tekniken och nu på 2000-talet finns det många möjligheter 
med Internet och IT-tekniken. Om man tröttnat på att vända sidorna i en bok, kan man ladda 
ner hela litterära verk från Internet och slänga sig i soffan med datorn i knäet. Frågan är om 
världen är redo för elektroniskt publicerad litteratur? Är det lika attraktivt att läsa på datorn 
som att vända blad i en tryckt bok? Det är inget nytt att vi lever i datoriseringens tidsålder och 
diskussioner har förts om att boken som form kommer att försvinna. Johan Svedjedal, 
professor i litteraturvetenskap3, motsätter sig detta och menar att ”betingelserna för 
textutgivning inte ändrats så genomgripande att tanken på att förmedla texterna i bokform har 
upphört.”4 
 
Boken och dess framtid debatteras ständigt. Hur debatterna är utformade; vilka ord som 
används för att beskriva något, spelar stor roll för hur läsarna uppfattar fenomenet som 
debatteras. Om det samtal som förs kring elektroniskt publicerad litteratur är odelat negativt 
                                                 
1 Lindgren 1975,  s. 97. 
2 Projektets hemsida nås via följande länk: http://spraakbanken.gu.se/lb/vittsam/almqvist-svs.phtml [2005-03-
03]. 
3 För att läsa om Johan Svedjedal och hans forskning se: http://www.littvet.uu.se/lsoc/svedjedal.htm 
4 Svedjedal  1997a, s. 60. 
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kanske läsarna väljer att följa samma linje. Men det kan också bli tvärtom om samtalet förs i 
positiva ordalag. Bergström och Boréus är inne på samma spår och skriver att när en text läses 
och refereras ”/…/ får det konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör.”5 En 
textanalys av svensk bibliotekspress kan förhoppningsvis visa hur debatterna kring 
elektroniskt publicerad litteratur är konstruerade. Diskursanalysen är en form av textanalys 
som ger lämpliga teorier och metodologiska verktyg för att bringa reda i detta. En av 
diskursanalysens grundpelare är att språk och handling ses som nära förknippat. Med språkets 
hjälp skapar vi representationer av verkligheten, som i sin tur är med och skapar verkligheten. 
Hur vi talar och hur vi handlar är nära sammanbundet. Genom att med hjälp av 
diskursanalysen studera diskussionerna kring elektroniskt publicerad litteratur, kan man se 
vad som påverkar människor att handla.  
 
Bibliotekens roll i denna nya tid är svår att definiera. Om man vänder sig till den svenska 
bibliotekslagen kan man i paragraf två få vissa riktlinjer. Där står att folkbiblioteken ”/…/ 
skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.”6 Under 
databaserad information är det rimligt att tänka sig att elektroniskt publicerad litteratur 
hamnar och därför kanske det kan ses som ett av folkbibliotekens uppdrag att tillhandahålla 
denna typ av litteratur. Det bör därför vara av intresse för folkbiblioteken att följa 
utvecklingen kring elektroniskt publicerad litteratur. 
  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera och få ökad förståelse för hur elektroniskt publicerad 
litteratur beskrivs och konstrueras i termer av dess för- och nackdelar, i svensk 
bibliotekspress. För bibliotekssektorn bör denna studie kunna vara av intresse. När tiderna 
förändras, förändras också förutsättningarna för bokens och bibliotekens existens. Biblioteken 
behöver följa med i utvecklingen för att kunna tillgodose användarnas behov av t.ex. ny 
teknik. Det bör ligga i biblioteks- och informationsvetenskapens intresse att studera 
bibliotekens utveckling, och den nya tekniken och dess påverkan på biblioteken har på senare 
år blivit en del av denna utveckling.  
 
1.1.1 Problemformulering 
 
För att konkretisera undersökningen identifierades följande problemformulering: Hur 
konstrueras den elektroniskt publicerade litteraturens för- respektive nackdelar i svensk 
bibliotekspress mellan åren 2000 och 2004?  
 
1.1.2 Frågeställningar 
 
Utifrån syfte och problemformulering skapades följande fråga: 
 

1. Vilka för- respektive nackdelar finns enligt den undersökta litteraturen med den 
elektroniskt publicerade litteraturen? 

 
För att fördjupa denna frågeställning ställdes följande frågor: 
 

                                                 
5 Bergström och Boréus 2000, s. 12f. 
6 Bibliotekslag: SFS 1996:1596, paragraf 2. 
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2. Vilka mål sägs den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja? 
 

3. Varför anses den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja dessa mål? 
 

4. Vilka beskrivs som gynnade respektive missgynnade av elektroniskt publicerad 
litteratur? 

 

1.2 Datorns påverkan på den tryckta litteraturen och biblioteken 
 
För att sätta in datorn och den elektroniskt publicerade litteraturen i ett större sammanhang, 
presenteras en kortare bakgrund, som tar fasta på datorns intrång i den tryckta bokens värld. 
Här diskuteras också hur man kan se på digitalisering på biblioteken.  
 
Den tryckta boken har anammats av de allra flesta som något kärt, och den är en naturlig del 
av vårt samhälle. På senare år har det dock gjorts utvecklingar av denna "produkt", i takt med 
att den nya tekniken funnit sin plats i vår vardag. Förhållandet mellan den tryckta boken och 
text i digital form, är mångfacetterat. Johan Svedjedal visar detta i antologin ”Den sista 
boken”. Det är tydligt att begreppet bok fått en ny innebörd på senare år och Svedjedal 
funderar på om man i framtiden måste ändra på vårt sätt att tala om boken; pappersbok kanske 
blir det begrepp som tydliggör vad vi alltid menat med begreppet bok.7 Bokens storhetstid 
kanske rentav kan sägas ha varat till omkring 1978, om man ska tro Hertel.8 Det finns 
forskare som har visat på sju väsentliga förändringar i bokens historia, alla tekniska 
revolutioner:  

1. uppfinningen av lertavlor, ca 2500 f.Kr 
2. skapandet av papyrusrullen, ca 2000 f.Kr 
3. genombrottet för codex-formen9 ca 150 f.Kr 
4. införandet av den gutenbergska tryckkonsten, ca 1450 
5. införandet av ångkraft i tryckerierna ca 1800 
6. genombrottet för tryckning via offset, ca 1970 
7. genombrottet för den elektroniska boken (e-boken), ca 2000 

Svedjedal betonar att två av dessa sju revolutioner, inträffat under de senaste 30 åren och 
menar ”/…/ att bokvärlden faktiskt befinner sig i en omställningsfas”10. I diverse 
sammanhang har det sagts att övergången från rulle till codex varit den mest fundamentala 
förändringen i bokens historia. Det finns de som menar att det istället är e-boken.11   
 
När bokmarknaden digitaliserades publicerades allt fler böcker, samtidigt som hela 
bokmarknaden påverkades på olika sätt. Med datorns hjälp kan vi skriva böcker enklare, 
digitala tryckpressar trycker billigare och Internet gör det lättare att sälja litteratur. Alla som 
har tillgång till Internet kan själv publicera sina verk och datoriseringen har därmed spridit 
tryckkulturen. Svedjedal skriver att det finns de som tror att datorerna kommer att ta död på 
tryckta böcker. Men om man ska tro Svedjedal finns det ett ännu större hot i att vi ger ut för 
många böcker. Han liknar det vid ”en tryckkulturens miljökatastrof”12. Var ska vi få plats med 
alla böcker? Hur ska vi kunna hitta just de böcker vi vill läsa i denna flod av böcker? Det 

                                                 
7 Svedjedal 2001, s. 16 
8 Hertel 1997, s. 202. 
9 Codex är formen på dagens böcker, alltså att sidorna ligger på varandra, och inte t.ex. hoprullade. 
10 Svedjedal 2001, s. 20. 
11 Ibid. s. 23. 
12 Ibid. s. 32. 
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finns olika varianter på hur dessa problem ska lösas. Ett intressant sätt är det som kallas ”Print 
On Demand” (”tryck på begäran”). Det innebär att en digital tryckpress, i bokhandeln, 
framställer boken först när den beställs av en kund.13 Negativt med detta förslag är att det inte 
längre är självklart att man kan bläddra i en bok innan man köper den. 
 
Idéer och tankar kring att skapa en maskin som kunde samla all världens information har 
funnits länge. Forskare har diskuterat och funderat kring hur detta bäst kan göras. Det var 
dock först när datorn inledde sitt segertåg som detta blev verklighet. Den primitiva datorn 
ENIAC 1945, och en rapport om datorarkitektur publicerad av John von Neumann 1945, kan 
sägas vara det som gjorde datorn möjlig. Redan under 1960-talet var den etablerad i 
forskarvärlden och informationsteoretikern J.C.R. Licklider fick 1961 ett uppdrag att studera 
möjligheterna att använda denna moderna teknik i bibliotek för att på så sätt lösa 
informationsproblemen. Han skulle därmed utreda framtidens bibliotek. Licklider var något år 
efter detta med och utvecklade ARPANET, som är föregångaren till Internet.14   
 
Svedjedal ställer sig frågan om datorn är ”den sista boken”. Han menar att den hotar svälja 
boken, och andra medier. Det pågår på MIT15 försök att skapa elektroniskt papper. En pärm 
med sådant papper skulle genom ett minneskort kunna innehålla alla de 20 miljoner volymer 
som finns på Library of Congress. Genom en knapptryckning på pärmens rygg bläddrar man 
bland de böcker man vill läsa. Sådana här lösningar konkurrerar med boken då de kan erbjuda 
mer än den tryckta boken, genom att ljud och rörliga bilder fogas till den.16  
 
Det finns författare som skriver verk för att publicera dem fritt tillgängliga på Internet. 
Stephen King publicerade 1999 ”Riding the Bullet” på Internet, som man laddar ner till sin 
dator. Genom att denna bok kunde läsas fritt tillgänglig på Internet gav de författaren och 
förlaget ovärderlig reklam, som resulterade i 400 000 beställningar av hans böcker efter första 
dagen! Sommaren 1999 publicerades en undersökning som visade att tusentals svenskar 
publicerade egna dikter på Internet.17   
 
Trots den digitala världens möjligheter menar Svedjedal att den tryckta boken inte kommer att 
slås ut. Han menar att den har många fördelar och att den riktiga bokmänniskan tycker alltför 
mycket om pappersboken för att överge den. ”Den sista boken” (Internet och datorn) har de 
ofta stående hemma på skrivbordet och paradoxalt nog har bokmänniskan via den ”/…/ 
genom åren beställt mängder av pappersböcker”18. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att datorns intrång i bokens värld har fått stora 
konsekvenser. Bokbranschen har både ett verktyg och ett eventuellt hot i datorn, allt beroende 
på hur den utnyttjas.  
 
Man kan då fråga sig om biblioteken bör satsa på elektroniskt publicerad litteratur? Svaret är 
inte på något sätt självklart. Bibliotekens samlingar har alltid till största delen bestått av tryckt 
litteratur, och besökarna har varit vana vid det. Den elektroniskt publicerade litteraturen är 
inne och klampar på fiendemark. Dock finns vissa riktlinjer som inte går att bortse ifrån. I 

                                                 
13 Svedjedal 2001, s. 36f. 
14 Ibid., s. 50ff. 
15 MIT står för Massachusetts Institute of Technology, och betraktas ofta som ett av världens främsta institut för 
teknologi. För att läsa mer om deras verksamhet vänd dig till: http://web.mit.edu/  
16 Svedjedal 2001, s. 80ff. 
17 Ibid., s. 85f. 
18 Ibid., s. 86f. 
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bibliotekslagen som kom till 1997, är den andra paragrafen extra intressant. I den står att alla 
kommuner ska ha ett folkbibliotek samt att "folkbiblioteken skall verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare."19 Det innebär att folkbiblioteken har en 
skyldighet enligt svensk lag, att se till att databaserad information görs tillgänglig för 
besökarna. Därför bör det finnas ett intresse för vad som händer inom datorernas värld. 
Utvecklingen går här, kanske mer än inom andra områden, ständigt framåt. 
 
För biblioteken finns det anledning att intressera sig för hur digitalisering går till. Dels för att 
det ger ett mervärde gentemot användarna och dels för att sköra samlingar kan göras 
tillgängliga för allmänheten utan att de slits. Det bör ligga i forskningens, utbildningens och 
allmänhetens intresse. Det finns även demokratiska och pedagogiska skäl att göra kulturarvet 
tillgängligt. I den utredningen som 2003 utredde Kungliga bibliotekets verksamhet (ofta 
kallad KB-utredningen), ges två anledningar till att göra samlingarna tillgängliga elektroniskt: 
dels att bevara äldre tryck som är sköra och dels att öka tillgängligheten. Upphovsrätten kan 
tänkas sätta käppar i hjulet. Normalt skyddar den verk mot kopiering och liknande. För vissa 
bibliotek och arkiv finns dock ett undantag. De har rätt att framställa kopior för bevarande-, 
kompletterings- eller forskningsändamål. Därmed kan man spara sköra tryck som digitala 
kopior, men inte sprida dem till allmänheten. Åtminstone inte innan det gått 70 år från 
upphovsmannens död. Om de åren passerat är det fritt fram.20 
 
I KB-utredningen skriver man att i Sverige har relativt lite material digitaliserats. Detta har 
enligt utredningen två orsaker: dels bristande resurser och dels bristande samordning. Vid en 
rundfrågning om vad som i framtiden bör digitaliseras, svarar de flesta att det material som är 
utsatt, t.ex. på grund av att det är populärt eller väldigt skört, och det som är svåråtkomligt bör 
prioriteras. I utredningen betonas att det måste till en tydligare samordning och att sökverktyg 
utvecklas.21 Man ger också förslag på åtgärder: 
 

Det övergripande målet bör vara att göra Sveriges tryckta och handskrivna kulturarv, liksom 
fotografier, teckningar och andra samlingar, mer tillgängligt för många och samtidigt bevara det 
för framtiden. /…/ Statsmakterna bör snarast fastställa en nationell strategi och tillföra medel för 
att förverkliga målen. /…/ Den nationella digitaliseringsplanen ska fungera som styr- och 
samordningsinstrument. KB bör tilldelas ansvaret att samordna verksamheten.22 

 
Trots att Sverige beskrivs som ett land där för tillfället lite digitaliseringsprojekt genomförs 
finns ett undantag, Litteraturbanken. Det är ett projekt, som på initiativ av Svenska 
akademien, ska ägna sig åt elektronisk lagring av litterära verk av betydelse. Ett pilotprojekt 
startades 2004, finansierad av Riksbankens jubileumsfond. Meningen med projektet är att 
samla in, arkivera och publicera material samt vara rådgivande för andra liknande projekt. 
Man ser forskare, gymnasister, högskolestuderande och litterärt intresserade som sin 
målgrupp. Verken ska vara pedagogiskt utformade, med introducerande och kommenterande 
material. Dessutom ska texterna vara kvalitetssäkrade.23 Detta projekt är viktigt och andra 
bibliotek bör hålla ögonen på vad det leder fram till. Förhoppningsvis kan det visa vägen för 
hur man i framtiden ska tänka och agera.  
 
Internet kan utnyttjas till många saker och det har en hel del bibliotek förstått. På många 
bibliotek finns det webbplatser med interaktiva tjänster såsom ”fråga bibliotekarien”, chatt, 

                                                 
19 Bibliotekslag  SFS 1996:1596, paragraf 2. 
20 Kb-utredningen SOU 2003:129a, s. 177ff. 
21 Ibid., s. 219. 
22 Ibid., s. 228. 
23 Ibid., s. 201f. 
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möjlighet att reservera böcker, möjlighet att söka i bibliotekets katalog etc. Även om ett 
bibliotek tillhandahåller elektroniska tjänster är det inte säkert att de uppfyller sitt syfte. 
Frågan är vad användarna anser om de elektroniska tjänsterna där elektroniskt publicerad 
litteratur kan vara en del. I Danmark genomförde kompetenscentret ”UNI�C Usability”24 2002 
en undersökning som gick på djupet med hur väl de elektroniska biblioteken motsvarar 
användarnas behov och intressen. Undersökningen visar på en rad intressanta aspekter. T.ex. 
menar författarna att bibliotekens webbplatser erbjuder användarna eftertraktad service som 
framförallt handlar om självbetjäning. Även när biblioteket är stängt finns möjlighet för 
användarna att på webbplatsen utföra vissa sysslor, som de annars skulle behöva biblioteket 
för. De funktioner användarna främst vill ha, och som i många fall redan finns tillgängliga, är 
möjlighet att söka efter en titel, kunna se om den finns inne och sedan kunna reservera den. 
Det finns dock mer potential i webbplatserna som inte alltid utnyttjas, främst för att de inte 
integreras i bibliotekskatalogerna. De problem författarna fann under undersökningens gång 
delar de upp i tre kategorier: intolerans hos söksystemet, webbplatsernas struktur gör det svårt 
att navigera rätt och användarna känner inte till alla de tjänster som erbjuds.25 
Undersökningen visar som sagt att användarna ser det som bra att kunna reservera böcker på 
Internet. Man kan dra det ett steg längre och tillhandahålla elektroniskt publicerad litteratur 
som inte behöver reserveras utan istället kan lånas direkt. Det kanske kan intressera 
användarna? Om man ser till resultaten av denna undersökning verkar det ligga i linje med 
vad användarna vill ha. 

1.3 Disposition  
 
I kapitel 1 presenteras inledningen till ämnet, syfte, problemformulering och frågeställningar. 
Dessutom ges en kortare bakgrund till ämnet och slutligen dispositionen av uppsatsen.  
 
I kapitel 2 beskrivs teori och metod. Det handlar om diskursanalysen och då denna använder 
sig av en paketlösning gällande teori och metod kan dessa inte skiljas åt. I slutet av kapitlet 
beskrivs urvalsprocessen av analysmaterialet. 
 
I kapitel 3 presenteras tidigare forskning. De beskrivs utifrån tre rubriker: forskning om 
elektroniskt publicerad litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskap, forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som använder diskursanalysen och till sist forskning 
som kombinerar dessa två.  
 
I kapitel 4 beskrivs resultaten av undersökningen. Första delen behandlar de positiva 
kommentarerna och andra delen de negativa.  
 
I kapitel 5 görs en jämförande analys av fördelarna respektive nackdelarna, och eventuella 
konflikter diskuteras. Funna diskurser i materialet diskuteras också, och en sammanfattning av 
kapitlet ges. 
 
I kapitel 6 presenteras de slutsatser som kan dras av denna studie, samt förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Slutligen presenteras i kapitel 7 en avslutande sammanfattning där syfte, frågeställning, teori, 
metod och resultat sammanfattas.  

                                                 
24 Madsen, Gardner & Hofman Hansen 2003.  
25 Madsen, Gardner & Hofman Hansen 2003, s. 1ff. 
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2 Teori och metod: Diskursanalys 

2.1 Introduktion 
 
Diskursanalysen brukas i många olika discipliner med varierad betydelse. Winther Jörgensen 
och Phillips använder en tämligen enkel definition av begreppet diskurs: ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen”26. En av diskursanalysens förgrundsgestalter Michel Foucault, 
menar att en diskurs är ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”27. Denna 
typ av definition reflekterar en bred syn på diskurser. Diskursanalys i sin tur är analysen av de 
mönster i vilka vårt språk är strukturerat. Oavsett vilken definition som ses som den 
allenarådande, rymmer oftast begreppet en idé om att vårt språk innehåller vissa mönster som 
vi följer inom sociala domäner.28  
 
Ett flertal diskursanalytiska teorier, t.ex. diskursteorin som jag återkommer till nedan, vilar på 
socialkonstruktionistisk grund. Det är svårt att ge en bild som stämmer in på alla 
socialkonstruktionistiska angreppssätt, men Burr har gjort ett försök. Enligt henne finns det 
fyra gemensamma premisser: 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen och våra 
världsbilder är inte objektiv sanning eller spegelbilder av verkligheten. De är ett 
uttryck för hur vi kategoriserar världen. 

2. Historisk och kulturell specificitet. Den syn vi har på världen är historiskt och 
kulturellt präglad. Våra världsbilder och identiteter kan också förändras. Den sociala 
världens karaktär är inte given på förhand, då den konstrueras socialt och diskursivt. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Det är i den sociala interaktionen 
gemensamma sanningar byggs upp. 

4. Samband mellan kunskap och social handling. Olika sociala världsbilder leder till 
olika sociala handlingar. Social konstruktion av kunskap och sanning  innebär sociala 
konsekvenser.29  

 
Centralt inom diskursanalysen är att språket inte endast återger den sociala verkligheten, utan 
också är med och skapar den. Hur något är och hur det talas om det står tätt ihop; språk och 
handling vävs samman. Dessa föreställningar om språket bygger på strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi, som menar att vårt tillträde till den sociala verkligheten går 
genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av den sociala verkligheten, 
som sedan bidrar till att skapa den. För att exemplifiera detta använder Winther Jörgensen och 
Phillips en översvämning som exempel. Själva stigandet av vattnet äger rum oberoende av 
våra tankar och tal. Men beroende på vilken diskurs man befinner sig i uppfattas den olika när 
vi ska sätta in den i ett meningsgivande sammanhang. En del beskriver det som naturfenomen, 
medan andra skyller på felaktig politik.30 När det gäller elektroniskt publicerad litteratur så är 
det ju ett faktum att den existerar men beroende på hur man väljer att tala om den och vilken 
diskurs man befinner sig i uppfattar man den olika. Enkelt uttryckt kan man därmed säga att 
diskursanalysen studerar samhällsfenomen med språket i fokus.31  
 

                                                 
26 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7. 
27 Bergström & Boréus 2000, s. 225. 
28 Winther Jörgensen & Phillips, s. 7. 
29 Ibid., s. 11f. 
30 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 15. 
31 Bergström & Boréus 2000, s. 221. 
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Ytterligare en aspekt som inom diskursanalysen är central, är synen på makt. Bergström & 
Boréus menar att de språkliga mönstren sätter gränsen för hur vi handlar och tänker.32 Man 
kan säga att diskurser är en form av regelsystem där vissa synsätt legitimeras och andra inte. 
Därmed begränsas vissa människor medan andra besitter de kunskaper som är "rätta"; makt 
utvecklas därmed i relation mellan människor. Vad som är rätt förändras.33 Diskursanalysen 
ger därför utrymme för diskussioner kring de synsätt som är ”de rätta”. Man bör alltså fråga 
sig vilka synsätt som framträder i de texter man väljer att analysera.   
 

2.2 Diskursteori 
 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har skapat en teori de kallar diskursteori. Winther 
Jörgensen och Phillips har tagit fram ett antal verktyg för att bedriva en diskursanalys med 
diskursteorin som grund, då författarna själva inte för så utförliga resonemang kring detta. 
Därför kommer genomgången av diskursteorin i huvudsak att bygga på deras resonemang.   
 
Diskursteorin innebär en tanke om att alla sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. De 
förändras ständigt i sin relation till andra diskurser och sociala fenomen.34 De menar att 
diskursanalysen ska ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem 
som naturliga”35.  
 
Diskursteorin har hämtat influenser från flera olika håll: Marxismen ger Laclau och Mouffe 
en teori om det sociala, och strukturalismen en teori om betydelse. För att skapa sin teori om 
diskurser bygger de samman dessa båda teorier där sociala fältet ses som en väv av 
betydelsebildningsprocesser.36 Begreppet antagonism har de också hämtat från marxismen 
och deras syn på konflikt mellan samhällsklasserna. Men medan marxismen ser antagonismen 
på ekonomisk nivå, applicerar Laclau och Mouffe begreppet på språklig nivå. De menar att ett 
krig om meningsskapande sker.37 Ord som ”demokrati” är ett bra exempel, som i olika 
diskurser kan betyda olika saker. Ett antagonistiskt perspektiv innebär att forskaren letar efter 
konflikter snarare än konsensus.38 I denna uppsats kommer det antagonistiska perspektivet att 
antas, framförallt i den jämförande analysen. Det ger utrymme för diskussioner kring 
eventuella konflikter i materialet.  
 
Ytterligare en influens är den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures som har bidragit 
med sin syn på språket som ett teckensystem. Enligt honom har en term ingen given innebörd. 
Han gör en viktig åtskillnad mellan namnet på något (signifier) och det betecknande uttrycket 
för något (signified). När uttrycket och innehållet ses som ett kallas det för tecken. Ordet hund 
har två delar: dels det skrivna ordet hund och dels begreppet hund. Processen för att skapa 
betydelse i ordet är vad diskursanalysen ska intressera sig för.39  
 

                                                 
32 Bergström & Boréus 2000, s. 222. 
33 Ibid., s. 225. 
34 Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 31. 
35 Ibid., s. 32. 
36 Ibid., s. 32 
37 Bergström & Boréus 2000, s. 231. 
38 Ibid., s. 232. 
39 Ibid., s. 229. 
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Det finns ibland tecken som har flera betydelser (är mångtydiga). De kallas element och kan 
tolkas på flera olika sätt. I en diskurs försöker man göra dessa osäkra tecken entydiga. 
Motsatsen till element är moment, som är tecken vars betydelse/innebörd är fixerad och 
entydig. Ett element strävar hela tiden efter att bli ett moment. Genom diskursanalysen kan 
man se vandringen, men aldrig nå ett slut då övergången aldrig helt avslutas40. Det har att 
göra med diskursteorins syn på sociala fenomen som något som aldrig är färdigt eller totalt. 
Inom den medicinska diskursen är ”kroppen” ett moment. På senare tid har dock t.ex. 
akupunktur ifrågasatt detta moment. När det gäller ”elektroniskt publicerad litteratur” är 
”boken” ett tänkbart moment som på senare år fått indikationer att påbörja samma övergång. 
Alla förändringar i teknikens värld påverkar bokens existens och betydelse, och ger den 
därmed en ny innebörd. I många år har enbart ordet bok inneburit tryckt bok, medan den 
elektroniska boken nu ger ordet en ny dimension. I denna undersökning kan man kanske se 
vad ordet ”bok” har för innebörd.  
 
Det finns vissa tecken som kan sägas vara privilegierade, s.k. nodalpunkter. Kring dessa 
samlas andra tecken eller element, och får sin mening genom sin relation till detta 
privilegierade tecken.  Diskursen skulle inte kunna ”fungera” utan dessa noder. Inom 
medicinen kan man prata om kroppen som en nodalpunkt, inom politiken kan det vara 
demokrati.41 Inom elektroniskt publicerad litteratur är begrepp som "bok" och "litteratur" 
exempel på ord som diskursen inte skulle klara sig utan. Runt dessa ord samlas de begrepp 
som skapats för att passa i den elektroniskt publicerade litteraturens värld. Många begrepp 
utgår från ord som "bok". Ta t.ex. ett ord som "e-bok". Här har man lagt till ett "e" som då 
betecknar den elektroniska biten. Ordet "bok" är dock det som gör att vi förstår vad det 
handlar om, åtminstone till en början.  
 
En nodalpunkt kan sägas vara en knutpunkt. Genom att finna dessa knutpunkter i en text kan 
man börja se hur diskurserna är diskursivt organiserade. Det är deras relation till andra tecken 
som är viktig, då dessa knutpunkter i sig är tomma. Det är enbart i relation till andra tecken 
som de får en mening. Om man identifierar de begrepp som är betydelsebärande och som 
knutpunkterna samlas kring, så kan man börja se det Winther Jörgensen och Phillips kallar 
ekvivalenskedjor.42 Frågan är alltså vilka ord som ger tecknen dess betydelse och innebörd? 
Ordet e-bok kan i en text vara en nodalpunkt. Det gäller då att titta på hur detta ord beskrivs, 
vilka ord som associeras till det. Orden "tillgänglighet" och "bevarande" är exempel. Det 
innebär att e-boken beskrivs som något som kan bevara texter på ett bra sätt, till exempel 
genom att texterna inte utsätts för slitage.  
 
Genom att följa ekvivalenskedjorna, kan man skönja individuella och kollektiva identiteter 
samt kartor över det sociala rummet. Dessutom kan man se att enheter alltid etablerats i 
förhållande till något de inte är, vissa saker utestängs från diskurserna. T.ex. kan man säga att 
”väst” etableras i förhållande till ”resten av världen”. Winther Jörgensen och Phillips skriver 
vidare att ”väst” kan sägas vara en flytande signifikant; alltså ett ord som olika diskurser 
kämpar om att fylla med innehåll.43 Beroende på vilket ord det står i förhållande till får det 
olika innebörd. Elektroniskt publicerad litteratur är ett annat exempel. Beroende på om det 
beskrivs utifrån fördelar eller nackdelar får ordet olika innebörd.  
 

                                                 
40 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 34. 
41 Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 33, Bergström och Boréus 2000, s. 229ff. 
42 Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 57ff. 
43 Ibid., s. 58. 
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I vissa fall utmanas inte rådande samhällsuppfattningar. Detta tillstånd betecknar den 
italienska marxisten Antonio Gramsci för hegemoni, vilket Laclau och Mouffe har influerats 
av.44 Winther Jörgensen och Phillips menar att hegemoni och diskurs liknar varandra. Detta 
för att båda ”betecknar en fixering av elementen i moment.”45  
 
Sammanfattningsvis visar denna genomgång att diskursteorin innehåller en rad begrepp som 
är användbara i en diskursanalys. Hur man väljer att använda dem är upp till forskaren. Olika 
sätt att använda dem ger naturligtvis olika resultat. Nedan ges en förklaring av de begrepp 
som används i denna uppsats.   
 

2.3 Diskursanalysen som metod 
 
Att skriva en magisteruppsats innebär en mängd överväganden. Man måste fråga sig själv hur 
man bäst besvarar sina frågeställningar och vad som kan anses vara kärnan i undersökningen. 
För denna undersökning finns det flera tänkbara vägar att gå. Saker och val man kunnat göra 
annorlunda. Teori och metod är något som alltid kan göras annorlunda. Syfte och 
frågeställning är det som ska styra valet av teori och metod, och visst hade andra typer av 
teorier och metoder kunnat användas i denna undersökning. En tanke med denna 
undersökning var att från början använda argumentationsanalys. Det hade naturligtvis givit 
andra arbetsmetoder, och kanske andra resultat. Valet föll dock på diskursanalysen då den 
medgav bra verktyg för undersökningen, som ansågs passa bäst med denna undersöknings 
problemformulering och syfte.  
 
Diskursanalys innebär en paketlösning gällande teori och metod. Man kan inte skilja 
diskursanalysen från dess teoretiska och metodologiska grunder. Det är trots detta tillåtet att 
hämta influenser från andra diskursanalytiska riktningar, men också från andra områden, för 
att skapa sitt eget paket. Om man ska ge sig in på att skapa ett eget paket är det viktigt att den 
teoretiska ramen fortfarande är rimlig och sammanhängande.46 I denna uppsats är 
diskursanalysen som teori och metod helt i fokus. Detta av den anledningen att dess teori och 
metodologiska riktlinjer ansågs mest lämpade att besvara frågeställningarna.  
 
Analysmaterialet kan bestå av en text eller en intervju som skrivits ut till en text. 
Diskursanalysen bygger dock på närläsning vilket kräver ett bra urval av analysmaterial. Hur 
man än väljer att göra sina urval kan de alltid ifrågasättas, vilket gör att argumenten måste 
vara tydligt formulerade47. Text i form av artiklar är det som kommer att användas i denna 
undersökning, dels på grund av tidsmässiga skäl och dels för att det är mest lättillgängligt. Om 
man ska analysera intervjuer som man själv genomför är man ju delvis med och skapar 
analysmaterialet. Det innebär att det är svårt att distansera sig från materialet. Detta försöker 
jag frångå genom att välja att analysera artiklar. 
 
En objektiv sanning existerar inte, enligt diskursanalytiker. Allt det vi menar är sant, är i 
själva verket en överenskommelse.48 Det innebär att en diskursanalytiker inte ska leta efter 
sanningen i sitt material, utan studera vilka verklighetsuppfattningar som beskrivs. Så 

                                                 
44 Bergström och Boréus 2000, s. 232f. 
45 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 55. 
46 Ibid., s. 10. 
47 Bergström och Boréus 2000, s. 260. 
48 Ibid., s. 229. 
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kommer att ske i denna studie, då det är beskrivningarna av elektroniskt publicerad litteratur 
som är i fokus, och inte dess eventuella sanningshalt.  
 
Som tidigare nämnts har Winther Jörgensen & Phillips diskuterat en hel del kring hur 
diskursteorin används i praktiken. Enligt dem kan man använda Laclau och Mouffe´s begrepp 
som verktyg, och nedan återges de punkter som används i denna undersökning: 

• Knuttecken: genom begreppet nodalpunkt kan man se hur diskurserna är organiserade. 
Här gäller det alltså att finna de centrala termerna i texterna. Dessa begrepp används 
endast som metodologiskt verktyg då det inte ingår i uppsatsens syfte att klarlägga 
vilka begrepp som förekommer. Att diskutera begrepp som e-bok är intressant i sig, 
men står alltså inte i fokus i denna uppsats.   

• Knuttecknens innehåll: processen där knuttecknen får ett innehåll kan man följa 
genom ekvivalenskedjorna. Vilka ord ger tecknen dess innehåll? Detta är grunden till 
själva analysen. Ekvivalenskedjorna är enkelt uttryckt det som ger innehållet i 
undersökningen. Det är här man kan skönja de fördelar och nackdelar som beskrivs 
och konstrueras i materialet.  

• Begrepp för konfliktanalys: vissa tecken är utsatta för betydelsekrig, och det kan 
uppmärksammas genom konfliktanalysen. Det gör man genom att använda följande 
begrepp: antagonism (har ett och samma tecken olika betydelser i olika diskurser?) 
och hegemoni (finns det samhällsuppfattningar som inte utmanas?). Eventuella 
konflikter och konsensus är en del av grunden till vad som anses vara rätt synsätt, 
alltså det maktperspektiv som är centralt inom diskursanalysen. Därmed är det viktigt 
att studera materialet utifrån dessa begrepp, även om de inte ingår i frågeställningen. 
Det är snarare så att svaren på frågeställningarna ses utifrån den diskursteoretiska 
delen om makt.49  

 
En närläsning av varje artikel kommer att ske där de centrala begreppen plockas ut. Det 
intressanta är begreppens innehåll innehåll, som skapas genom ekvivalenskedjor. En 
ekvivalenskedja (se 2.2 för förklaring av begreppet) kommer att skapas för de eventuella 
teman som framträder i artiklarna. När detta är gjort kommer resultaten att sammanfattas 
under tre kapitel: 

1. de positiva kommentarerna (pro): vilka argument finns för att elektronisk 
litteratur är något bra? Vilka mål finns med den elektroniska litteraturen och 
vilka medel används för att uppnå målen? 

2. de negativa kommentarerna (kontra): vilka argument finns för att elektronisk 
litteratur är något dåligt? Vilka mål finns med den elektroniska litteraturen och 
vilka medel används för att uppnå målen? 

3. en jämförande analys: finns konflikter i materialet? Vilka synsätt anses vara de 
rätta? 

I den jämförande analysen ges utrymme för att diskutera eventuella konflikter och konsensus.  
Då alla de undersökta artiklarna ses som en helhet kan intressanta resultat framkomma, 
jämfört med om varje artikel studeras var för sig. Konfliktanalysen kan visa på vilka synsätt 
som anses rätt och därmed vad som ger makt. 
 
Det är nödvändigt att fundera kring relevansen av denna undersökning, dels för ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap och dels för bibliotekssektorn. Om man utgår från 
diskursanalysens teoretiska del som bland annat säger att språk och handling är nära 
sammanbundet, kan det ses som ett svar på frågan. Det är i allra högsta grad relevant att 

                                                 
49 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 57ff 
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studera de diskussioner som förs kring denna typ av litteratur, då det kan tänkas påverka hur 
läsarna faktiskt tänker och tycker om elektroniskt publicerad litteratur. Den som är delaktig i 
en diskurs besitter också en stor makt då deras ord kan bli någon annans lag. Därför bör 
bibliotekssektorn intressera sig för resultaten av denna undersökning då den visar på de 
beskrivningar som möter deras användare. För ämnet finns det också en relevans i 
undersökningen. Det tycks inte finnas många undersökningar av denna typ, som använder 
diskursanalysen som teori och metod. Därför är det intressant att som deltagare i ämnet ställa 
sig frågan om diskursanalysen passar en sådan här del av ämnet. Anser man som läsare att 
resultaten fick en relevans genom att använda denna teori och metod? 
 
2.3.1 Forskarens roll 
 
Forskarens roll i diskursanalysen är inte att ta reda på sanningshalten i det empiriska 
materialet. Det är istället mönstret i de utsagor man har i sitt analysmaterial som är det viktiga 
och som är det som ska studeras. Det är också viktigt att komma ihåg att forskarens kunskaper 
måste stå utanför analysen för att inte överskugga analysen.50 Winther Jörgensen och Phillips 
menar att det är självklarheterna inom olika diskurser som är det som ska ”avslöjas” och att 
det kan bli ett problem om forskaren ligger väldigt nära de diskurser som ska analyseras. Om 
man är insatt i ett område har man ofta accepterat de självklarheter som fältet innehåller, de 
som alltså ska avslöjas. Genom att se omvärlden genom en bestämd teori kan man ställa sig 
främmande för vissa självklarheter51. 
 
I en diskursanalys är det viktigt att redogöra för vilket förhållande man har till diskurserna 
man analyserar, och ”vilka konsekvenser som ens eget bidrag till den diskursiva produktionen 
av vår omvärld kan få”52.  
 
För min egen del har jag en viss distans till materialet då mina förkunskaper var begränsade 
inom området. Det gör att jag kan ha en öppen syn på det som skrivs i de analyserade 
artiklarna, och förhoppningsvis inte accepterat de självklarheter som kan tänkas finnas. 
  

2.4 Urvalsprocess av analysmaterialet 
 
Hur urvalsprocessen av analysmaterialet ska gå till styrs naturligtvis av teori och metod. När 
man väljer att göra en diskursanalys kan empirin bestå både av intervjumaterial eller texter 
(t.ex. tidningsartiklar, beslutsdokument). Här blev valet att titta på biblioteksrelaterade 
tidskrifter och avgränsades dessutom till att enbart titta på svenska biblioteksrelaterade 
tidskrifter. 
 
Det var osäkert vilka tidskrifter som kunde tänkas innehålla mest relevant information för 
undersökningen. På grund av detta gjordes sökningar i den nordiska databasen ”Nordiskt 
BDI-index”. Det är en s.k. referensdatabas53, finns fritt tillgänglig på Internet och indexerar 
tidskrifter inom områdena bibliotek, information och dokumentation. Anledningen till att 
valet föll på denna databas var att den vänder sig till yrkesverksamma inom områdena 
bibliotek, information och dokumentation och indexerar ett stort antal (ett 60-tal) tidskrifter 

                                                 
50 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 28. 
51 Ibid., s. 28ff. 
52 Ibid., s. 29. 
53 Referensdatabas= innebär att databasen enbart innehåller hänvisningar till dokumenten och inte 
fulltextversioner. 



13 

från de nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge. För tillfället (2004-05-16) är det 
endast de svenska tidskrifterna som fortlöpande indexeras. Eftersom syftet är att klarlägga de 
samtal som förs kring elektroniskt publicerad litteratur i svensk bibliotekspress, påverkar det 
inte undersökningen att inte norsk och dansk bibliotekspress indexeras. Varje enskilt land står 
för indexeringen av det egna landets material. Varför endast Sverige finns tillgänglig med 
nyare material, står inte angivet. I Sverige är det högskolan i Borås som står för 
indexeringen.54  
 
Undersökningen av databasen började med ett flertal testsökningar. Till en början söktes på 
begrepp och ord som var av högsta relevans för undersökningen: Internet, elektronisk 
publicering.  
 
En genomgång av alla träffarna genomfördes och alla nya ämnesord skrevs ner. Varje post 
innehöll en rad där alla ämnesord den posten är relaterad till fanns angivna. Dessa användes 
sedan för att göra nya sökningar. Vissa sökord gav mer relevanta träffar än andra. En relevant 
träff är ett dokument som på något sätt berör elektroniskt publicerad litteratur ur svensk 
synvinkel. Vissa träffar kunde uteslutas direkt medan vissa krävde en närmare titt. Då nordiskt 
BDI-index är en referensdatabas medförde detta vissa praktiska problem: det var nödvändigt 
att på annat håll leta reda på artiklarna.  
 
Den första testsökningen, resulterade i ett första urval, som presenteras nedan i tabellform:  
 
Sökord Antalet 

träffar 
Antalet relevanta 
träffar 

skönlitteratur and Internet 18 2 
litteraturvetenskap 60 2 
hypertext  19 15 
informationsteknik and böcker 25 2 
elektronisk publicering 163 60 
Summa 285 81 
Tabell 1 Antalet träffar 1999-2004 (maj) 
 
Vid genomgången av träffarna gallrades de som inte hade Sverige som ursprungsland, bort 
direkt (finns en ruta där det anges), samt de dokument som var av annan typ än i artikelform.  
 
Då antalet träffar var för många krävdes ytterligare gallring. Att avgränsa efter år kändes 
naturligt, då det hänt mycket de senaste åren inom det valda ämnet. Tidsperioden 2000 och 
fram till 2004 maj månad valdes, och antalet träffar reducerades därmed kraftigt. Anledningen 
till att denna tidsperiod valdes är dels av tidsmässiga skäl (tiden som denna undersökning bör 
ta är begränsad), och dels för att information om ny teknik lätt tappar sitt bäst före datum fort. 
Det som skrevs för tio år sedan är inte alltid jämförbart med dagens artiklar.  
 
Sökord Antalet 

träffar 
Antalet relevanta 
träffar 

skönlitteratur and Internet 7 1 
elektronisk publicering and skönlitteratur 2 1 
litteraturvetenskap 15 3 
hypertext  4 3 

                                                 
54 Nordiskt BDI-index, http://bdiindex.hb.se/bdiidx/S/om.htm [2004-05-17]. 
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informationsteknik and böcker 13 0 
elektronisk publicering 59 26 
Summa 100 34 
Tabell 2 Antalet träffar 2000-2004 (maj) 
 
Tabell 2 visar på mer än en halvering av antalet relevanta träffar, vilket också var meningen 
med att avgränsa från och med år 2000.  
 
Ganska tidigt framstod några tidskrifter som var lämpliga för undersökningen: Ikoner, 
Biblioteksbladet, DIK-forum och Nya Ciceron. De senaste årgångarna av dessa tidskrifter 
lästes igenom och en hel del bra material fanns. Det finns en del mer forskningsinriktade 
tidskrifter, men dessa gallrades bort. Detta på grund av att de inte har samma allmänna 
karaktär, och skiljer sig från de valda tidskrifterna. Dessutom skulle det tidsmässigt vara 
oerhört krävande då artiklarna tenderar att vara mycket långa. Forskningstidskrifter går oftare 
på djupet av ett ämne och då kan helhetsbilden av denna undersökning bli skev.  
 
Urvalsprocessen resulterade också i en rad urvalskriterier: 

• Texterna måste behandla elektroniskt publicerad litteratur helt eller delvis 
• Texterna måste behandla svenska förhållanden 
• Texterna måste vara utgivna i någon av tidskrifterna Ikoner, Biblioteksbladet, DIK-

forum och Nya Ciceron 
• Texterna måste vara publicerade mellan 2000 och maj månad 2004 

 
Utifrån dessa urvalskriterier valdes analysmaterialet ut. Det innebär att de analyserade 
artiklarna, som finns angivna i 8.1, är uppsatsens primärkälla. Till detta knyts en del litteratur 
som har som funktion att fördjupa analysen av artiklarna. Det är viktigt att skilja på källa och 
litteratur, då de har olika funktion i denna uppsats.  
 
En subjektiv närläsning av samtliga tidskrifter gjordes. Det innebar att de artiklar som inte 
skulle kunna bidra till analysen gallrades bort, baserat på urvalskriterierna.  
 
 
2.4.1 Valda tidskrifter 
 
De valda tidskrifterna har en bredd, både gällande tänkta läsare och inriktning. DIK är ett 
fackförbund där bl.a. bibliotekarier ingår och till medlemmarna distribueras tidskriften DIK-
forum. Därmed är chansen stor att åtminstone en del av deras läsare är yrkesverksamma 
bibliotekarier. Nya Ciceron å andra sidan kan sägas vara mer kommersiellt inriktad. Den gavs 
ut av BTJ fram till 2002, och tänkt läsarkrets var därmed Bibliotekstjänsts (ofta förkortat BTJ) 
kunder. Till denna grupp hör biblioteken. Biblioteksbladet är, precis som DIK-forum, en 
medlemstidning. Den fungerar som "medlemsorgan för Svensk Biblioteksförening och ingår i 
medlemsavgiften."55 Det är en ideell förening som enligt stadgarna har som ändamål att bl.a. 
verka för att bibliotekslagen följs och att sprida kunskap om det svenska biblioteksväsendet. 
Dessutom ser de det som viktigt att anordna fortbildning inom branschen och att främja 
läsning och bildning.56  
�

                                                 
55 Svensk biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/ [2004-11-17] (biblioteksbladet). 
56 Svensk biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org/ [2004-11-17] 
(organisation/dokument/stadgar). 
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Ikoner är en tidskrift som även den ges ut av BTJ. Den är ett led i deras strävan efter att “/.../ 
aktivt bidra till en läsande och lärande process”57. Ikoner ska fungera som ett oberoende 
forum. Information, debatt, nyheter och reportage från biblioteks – och kulturområdet är det 
som bildar tidskriftens innehåll. På Ikoners hemsida58 finns nummer från 1998 och framåt 
tillgängliga i fulltext. De tre senaste numren är dock inte tillgängliga på hemsidan. 
Artikelförfattarna är yrkesverksamma bibliotekarier eller t.ex. forskare. Det ger en spridning i 
materialet när det gäller dess innehåll, medan Biblioteksbladet är mer specialiserad för 
bibliotekarier.  
 
Genom att använda dessa fyra tidskrifter har jag fyra olika representanter från 
biblioteksbranschen: 

• en ideell förening som bevakar för biblioteken intressanta aspekter 
• en kommersiell tidskrift 
• en fackföreningstidskrift 
• ett oberoende diskussionsforum 

 
Tillsammans ger dessa tidskrifter möjlighet till ett rikt material som kan tänkas nå många 
läsare inom biblioteksbranschen. Det innebär att analysmaterialet har en bred tänkt målgrupp 
och därmed kan tänkas påverka många läsare. Det borde innebära att relevansen av denna 
undersökning ökar.  
 
Av tidsmässiga skäl har en del avgränsningar gjorts. Som nämnts tidigare kommer 
forskningsrelaterade tidskrifter att bortses ifrån. Ytterligare avgränsningar är att artiklar som 
handlar om elektroniska tidskrifter inte kommer att studeras. Detsamma gäller för muntlig 
litteratur. Denna undersökning kommer att fokusera på skriftlig litteratur och bortser därmed 
från muntlig litteratur, t.ex. talböcker.  
 
2.4.2 Begreppet elektroniskt publicerad litteratur 
 
Ett ord som "bok" kan vid en första anblick verka enkelt att förklara. Säg bok och många visar 
dig en tryckt bok, ”det här är ju en bok”. Men Mats Dahlström visar i ett flertal artiklar att 
detta ord inte är så enkelt. Han menar att ”bok” är en paraplyterm och att det inte finns någon 
direkt definition; betydelsen skiftar beroende inom vilken disciplin man befinner sig.59  Denna 
osäkerhet kring termer och begrepp är tydlig när det gäller den elektroniska litteraturen.  
 
I ord som ”bok” finns en symbolisk kraft som kan vara behjälplig då nya begrepp skapas för 
nya medieformer. Om man till ordet bok lägger till ”elektronisk” känner nog många igen sig. 
Det diskuteras också i en av de analyserade artiklarna: 
 

Begreppet ”e-bok” används naturligtvis för att det är praktiskt. Alla vet vad en bok är och då är 
det enkelt att föreställa sig vad en elektronisk bok är. Men det handlar inte bara om att det är 
praktiskt. Boken är också ett föremål laddat med oerhörd symbolisk kraft och av den anledningen 
kommer man att vilja behålla ordet också när det gäller elektronisk publicering.60   
 

Mats Cavallin diskuterar samma sak och skriver att ”E-boken hade i alla fall nu ett eget namn 
i kraft av ett litet >>e-<< som vi lägger till våra gamla invanda begrepp och föremål när IT-

                                                 
57 Bibliotekstjänst, http://www.btj.se/nyhetsbrev/index.html [2004-06-08]. 
58 Bibliotekstjänst, http://www.btj.se/ikoner/index.html [2004-06-08]. 
59 Dahlström 2000, http://www.adm.hb.se/personal/mad/svb00.htm [2004-07-30]. 
60 Detta citat härstammar från artikel nr. 15 i 8.1, där primärkällorna listas. 
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revolutionen stormar fram.”61 Det är intressant att man väljer att använda ord med stor 
symbolisk kraft, och endast lägga till ett prefix för att beteckna den elektroniska delen. Det 
betyder att man gör det lätt för användarna att känna igen sig. Frågan är dock om man inte gör 
dem en otjänst, då begreppen är mer problematiska än vad man kanske kan tro vid första 
anblicken. Att beskriva den elektroniska delen så enkelt som man gör innebär att man delvis 
glömmer bort de unika kvaliteter som elektroniskt publicerad litteratur besitter.  
 
Johan Svedjedal gör skillnad mellan begreppen elektronisk och digital publicering. Han 
menar att digital publicering är en form av elektronisk publicering. Skillnaden är att en digital 
text är digitalt sökbar och inte, som en elektronisk text kan vara, lagrad som en bild. En bild 
av en handskrift klassar han därmed som elektronisk text, och den är inte sökbar och kan inte 
bearbetas av t.ex. ordbehandlingsprogram.62 I denna undersökning anses både digital och 
elektronisk text vara lika viktiga. Ingen av dessa kommer att sållas bort från analysmaterialet. 
 
De många begreppsdefinitioner som florerar gör det svårt att välja sitt analysmaterial. Olika 
discipliner och agenter på den litterära marknaden har olika åsikter kring vad begreppen 
betyder. Svedjedal beskriver ett synnerligen bra sätt att se på boken som form. Hamlet, t.ex., 
är ett verk som kan presenteras i atomform (den tryckta boken) eller i sifferform (den 
elektroniska boken). Det betyder att boken bara är en form att bära texten och inte kan 
kopplas till dess innehåll63. Om man lutar sig på denna definition så betyder det att denna 
undersökning studerar de verk som presenteras binärt, alltså oavsett om de är digitaliserade 
eller digitalt födda. Huvudpoängen är att de ska presenteras i sifferform.  
 
För att förenkla analys och resultatredovisningen används begreppet "elektroniskt publicerad 
litteratur" som en samlingsterm för de begrepp som förekommer i de analyserade artiklarna. 
Dessa visas nedan för att ytterligare exemplifiera att det skulle bli svårläst och en tung text om 
alla dessa skulle användas blandat.  
 
Element    
Digital litteratur Elektronisk utgivning Litterära nätet 
Dikt – och prosa 
representation på nätet 

Elektroniska böcker Kurslitteratur i elektronisk 
form 

Digitala texten Elektroniska böckerna Nordiska klassiker på nätet 
Digital skönlitteratur Elektronisk publicering Skönlitterära och 

vetenskapliga texter på 
webben 

E – bok (e-böcker, e-
böckerna, e-boken) 

Elektroniska publikationer Skönlitterärt på webben 

E-bokslösningar Elektroniskt buren text Svensk kurslitteratur i 
elektronisk form 

E – bokspublicering av 
skönlitteratur 

E – publicering Virtuell publicering 

E – bokssamlingar E – utgivningen Virtuella samlingar 
E-boksverksamhet E-publikationer Webbpoesi 
  Webbpublicering av poesi 
Tabell 3 Funna element i de analyserade artiklarna 

                                                 
61 Cavallin 2002, s. 9. 
62 Svedjedal 1997a, s. 60. 
63 Svedjedal 2000, s. 50. 
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Dock ska tilläggas att både den litteratur som publiceras av etablerade förlag och den som 
enskilda individer publicerar, på t.ex. Internet, kommer att studeras. Dessutom görs ingen 
skillnad mellan digitaliserat och digitalt fött material, såtillvida att båda typerna kan vara 
föremål för diskussioner i analyserade artiklar.  
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3 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel ger utrymme för att kort presentera den tidigare forskning som finns att tillgå, 
och som är relevant för denna undersökning. Fokus ligger på forskning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap, men vid något tillfälle kommer det att frångås. I dessa fall handlar det 
om forskning som är av högsta relevans för denna undersökning. Litteraturen kommer att kort 
beskrivas, för att sedan utförligare knytas till resultaten av undersökningen i kapitel 6.  
 

3.1 Elektroniskt publicerad litteratur inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Mats Dahlströms, doktorand vid bibliotekshögskolan i Borås, forskning kretsar kring ämnet 
editionsvetenskap/analytisk bibliografi/kunskapsorganisation. Inriktningen inom detta ämne 
är ”Digitala, textkritiska hypertextutgåvor av flerversionella verk.”64 I en av hans senaste 
artiklar, ”På vilken fråga är e-boken ett svar?”65, analyserar han e-boken utifrån vissa 
medieteoretiska teorier för att se vilka eventuella framtider e-boken kan tänkas få. De problem 
som finns med dess system, mjukvaror och artefakter ges också utrymme. På slutet diskuterar 
han huruvida om biblioteken bör satsa på e-böcker. Här kommer han bl.a. fram till att de bör 
göra det, om e-boken kan anses ha ett mervärde som stärker deras verksamhet.66 Detta är en 
mycket bra artikel som framförallt bidrar med intressanta diskussioner kring biblioteken och 
e-böcker. Hur biblioteken kan och bör ställa sig till e-böcker framkommer bland annat. 
 
Siriginidi Subba Rao presenterar i sin artikel "Electronic book technologies: an overwiev of 
the present situation" en rad intressanta fakta kring e-boken. Fokus i artikeln ligger på att ge 
en överblick över teknologier som berör e-boken. Författaren går igenom e-bokens för- 
respektive nackdelar. För användarna är fördelarna tillgängligheten, sökning av text, 
flexibilitet, portabilitet, möjlighet till att använda flera medier och att e-boken är 
miljövänligare i det långa loppet. För biblioteken handlar det bl.a. om att inköpta böcker 
levereras direkt, priserna är lägre och det sparas hyllutrymme. Förlagen sparar både tid och 
pengar på att publicera e-böcker. Dessutom behöver de inte något fysiskt utrymme. 
Författarna får det lättare att publicera sina verk på nischade marknader på webben, utan 
något förlag inblandat. Till sist anser författaren att e-boken har en fördel då den kan 
användas för att höja den litterära standarden bland folket. Nackdelarna med e-boken har att 
göra med brister i teknologin. Kvalitén på displayer, kontraster och färger är för dålig. 
Dessutom väger en e-bok för mycket67 och flexibiliteten för dålig. Det är också svårare att 
fingra på en e-bok som man tenderar att göra med en tryckt. Att se hur många sidor som är 
kvar (genom att titta på tjockleken) eller att bläddra i boken är omöjligt. Antalet tillgängliga 
titlar är för låg och det är fortfarande dyrt att köpa en e-boksläsare.  När det gäller synen på 
den tekniska delen av elektroniskt publicerade litteraturen så har denna artikel varit ytterst 

                                                 
64 http://www.hb.se/bhs/personal/mad.htm [2004-12-15]. 
65 Det är viktigt att påpeka att denna artikel inte går att få tag på, när denna undersökning gjordes, hösten 
2004/våren 2005. Jag fick den av författaren själv, och som litteraturförteckningen visar är den "in print", alltså 
ej publicerad.  
66 Denna artikel bygger vidare på artikeln ”Lastbara böcker”, Ikoner nr. 3 1999. För ytterligare information om 
Mats publikationer se hans litteraturförteckning: http://www.adm.hb.se/~mad/bibliogr.htm [2005-03-01]. 
67 Här syftar författaren på att e-boken läses i en s.k. läsplatta, som innebär ungefär bokdator och alltså liknar en 
tryckt bok till formen. Vissa menar att begreppet e-bok kan definieras som läsplatta, alltså den teknik som 
används för att läsa texten.  



19 

värdefull. Den tar upp och diskuterar en hel del aspekter kring olika e-boksteknologier som 
kommer till stor användning. 
 
Johansson slutförde 2002 en magisteruppsats vid bibliotekshögskolan i Borås, som är av 
relevans för denna undersökning: ”Bättre en bok i handen än tio på nätet? En studie av 
författares och förlags attityder till elektronisk publicering av skönlitteratur”. Det är en 
kvalitativ studie där hon ger en bild av hur förlag och författare ser på elektronisk publicering 
av skönlitteratur. Det empiriska materialet i uppsatsen bygger på telefonintervjuer med 
sammanlagt 50 författare och 21 förlag. Mot bakgrund av den s.k. SAI-teorin68 analyseras 
svaren från telefonenkäten. Det är intressant att se att de positiva attityderna kring elektronisk 
publicering hos författare och förlag handlade om ekonomiska och marknadsmässiga fördelar. 
De såg reklammöjligheter, förbättrad service m.m. och var på dessa punkter överens. De är 
dock inte överens om allt. Författarna ser nackdelar när det gäller copyright, verkskydd och 
oro över den tryckta bokens värde. Denna uppsats har bidragit med värdefulla resultat när det 
gäller författares och förlags syn på elektronisk publicering. Det visade sig komma till stor 
användning i analysen och bekräftade en del av de resultat som framkom i denna 
undersökning. 
 
Vid Uppsala universitet drivs sedan 1999 ett projekt som behandlar förhållandet mellan IT 
och litteratur ur en rad olika perspektiv; IT, berättandet och det litterära systemet.69 Syftet 
med projektet är att ”studera datoriseringens betydelse för den litterära kulturen”70, och 
professor Johan Svedjedal är en av de deltagande forskarna. Boken ”the Literary web” 
(skriven av Svedjedal) är sprungen ur detta forskningsprojekt. Med begreppet "Literary web" 
menar Svedjedal de nya formerna av skrivning, publicering, distribuering och läsning som nu 
dyker upp på Internet. Det är tydligt att den digitalisering som sker inom litteraturens värld 
ger många förändringar för det skrivna ordet. Den digitalisering som sker av den traditionella 
tryckkulturen, kommer i vågor. Enligt Svedjedal finns det tre sådana: den första innebar att 
bokklubbar använde adressdatabaser för att genomföra riktad marknadsföring. Den andra 
innebar att den litterära produceringen datoriserades. Den tredje vågen, till sist, innebar att 
man genom Internet underlättar bokdistributionen. Den andra och tredje vågen är de som står i 
fokus i Svedjedals bok. Denna bok är ytterst intressant och har främst använts som en 
inspirationskälla och möjlighet att läsa in sig på ämnet. Andra texter används i analysen.  
 

3.2 Diskursanalys inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
De senaste åren tycks intresset för att använda diskursanalysen som teori och metod, ha ökat 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det är helt klart så att diskursanalys som 
forskningsmetod, har gjort sitt intåg i biblioteksforskarnas värld. Frohmann skrev redan 1994 
en artikel där han propagerar för att använda just denna metod inom biblioteks – och 
informationsvetenskapen. Han menar att diskursanalysen är en multidisciplinär metod och just 
därför passar väl in på biblioteks- och informationsvetenskapen, som är ett tvärvetenskapligt 
ämnesområde. Det är en synnerligen viktig och enligt honom ofta bortglömd metod, som kan 
ge svar på intressanta problem och frågor.71  
 

                                                 
68 Innebär teori om spridning av innovationer.  
69 Om du är intresserad av att läsa mer om projektet kan du vända dig till följande sida: 
http://www.littvet.uu.se/lsoc/itlit/index.htm [2005-03-03]. 
70 http://www.littvet.uu.se/lsoc/itlit/index.htm [2005-03-03]. 
71 Frohmann 1994, s. 119. 
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Att intresset för denna teori och metod har ökat, visas tydligt genom att ett flertal 
magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap de senaste åren använt 
sig av denna teori och metod. Två stycken har dock ägnats extra stor uppmärksamhet i denna 
undersökning, då de dels använt samma del av diskursanalysen som teori och metod och dels 
för att de bidragit extra mycket med tips på hur en uppsats skrivs. 2002 genomförde 
Hedemark och Hedman en magisteruppsats kring användare och hur det talas om dem i 
bibliotekspressen: Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter. De har i sin undersökning läst artiklar från tre bibliotekstidskrifter mellan 
åren 2000 och 2002. Analysen visar på fyra diskurser i materialet: folkbildningsdiskursen, den 
pedagogiska diskursen, den informationsteknologiska diskursen och den 
marknadsekonomiska diskursen. Folkbildningsdiskursen är den dominerande i 
analysmaterialet. Denna uppsats har varit en inspirationskälla gällande teori och metod. Den 
har bidragit med många lästips och vissa praktiska sätt att presentera resultaten av denna 
studie.  
 
Samma år genomförde Sjölin en uppsats med diskursanalysen som teori och metod: 
Bibliotekariens kunskap: en diskursanalys. Syftet med uppsatsen var att diskursen som finns 
runt kunskapsfrågan, och på så sätt klarlägga de sätt man talar om kunskapen på. Han väljer 
att i uppsatsen fokusera på svenska diskursiva förhållanden. När det gäller tiden ligger fokus 
på tiden strax innan nya utbildningen konstruerades.72 Analysen leder bl.a. fram till resultatet 
att de två undersökta texterna står i ett antagonistiskt förhållande till varandra.  
 

3.3 Elektroniskt publicerad litteratur och diskursanalys inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Efter sökningar i relevanta databaser, bl.a. LISA och LIBRIS, har inga undersökningar funnits 
som kombinerar elektronisk litteratur med diskursanalysen. Anledningen till detta går bara att 
spekulera kring. Kanske har diskursanalysen inte setts som den självklara teorin och metoden. 
Att det inte förekommer några undersökningar inom detta innebär att denna uppsats har en 
relevant plats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.   
 
De ämnen/discipliner som inriktas mot den nya tekniken är kanske inte lika etablerade som 
ämnen som funnits med länge inom den akademiska världen. Därför är det viktigt att det 
genomförs forskning inom den elektroniskt publicerade litteraturen. Oerhört många berörs av 
den nya tekniken och elektroniskt publicerad litteratur kan ses som en del av denna.  
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4 Analys av det empiriska materialet 
 
Detta kapitel inleds med några kommentarer kring undersökningen som helhet. Därefter 
kommer en diskussion kring problem att definiera begrepp som ”e-bok”. Därpå följer två 
kapitel: det första berör de positiva kommentarerna kring elektroniskt publicerad litteratur och 
det andra de negativa.  
 
Rent allmänt kan sägas att kommentarerna kring elektroniskt publicerad litteratur skiftar 
kraftigt. Det finns de som är klart positiva, tydligt negativa och det finns de som svävar mitt 
emellan. Genom att se dessa som en helhet, framträder en bild av konflikter. Hur ska 
biblioteken välja att se på den elektroniskt publicerade litteraturen? Är den elektroniskt 
publicerade litteraturen verkligen bra? Ska jag som läsare välja att lyssna på de som talar väl 
om den eller de som fördömer den? Eftersom man inom diskursanalysen menar att språk och 
handling är nära sammanlänkade kan den bild av den elektroniskt publicerade litteraturen som 
framträder mest, påverka hur biblioteken i sin dagliga verksamhet väljer att se på den 
elektroniskt publicerade litteraturen. Det är naturligtvis så att alla har rätt till en egen åsikt, 
men det kan finnas en poäng i att försöka skapa en dialog mellan olika läger. 
Biblioteksbranschen bör ta ställning gemensamt för att guida sina ”medlemmar”. 
 
När de fyra tidskrifterna var genomlästa och de relevanta artiklarna utvalda, blev resultatet 
tämligen intressant. Den absolut största delen av artiklarna var skrivna mellan åren 2000 och 
2002. Enstaka artiklar var skrivna senare och man kan då fråga sig om intresset för 
elektroniskt publicerad litteratur var störst kring millennieskiftet och följande år? Cavallin 
menar att allt nytt som kommer ut på marknaden har ett visst nyhetens behag, så också e-
böcker. Cavallin beskriver hur IT-analytikerna i början av e-bokens tid, tillskrev den lysande 
ekonomiska framgångar och att den skulle massproduceras. Nu var den redo för marknaden. 
Många var också lyriska när de s.k. läsplattorna kom. Likheten med den tryckta boken 
förstärktes. Men denna gång hade IT-analytikerna fel och de tycks ha tystnat vid det här laget. 
De stora pengarna uteblev, och kanske har Cavallin i detta sammanhang en poäng med 
uttalandet: ”På något sätt fanns det ett inneboende motstånd och en tvekan: Den tryckta boken 
– vår kulturs viktigaste idébas ville inte riktigt förnya sig.”73 Trots att åren 2000, 2001 och 
2002 är överrepresenterade i de analyserade artiklarna påverkar inte det undersökningen 
negativt. Snarare kan man se det som en del av resultatet; intresset för elektroniskt publicerad 
litteratur var störst mellan åren 2000 och 2002.  
 
Resultaten av denna undersökning bygger helt och hållet på diskursanalysens metodologiska 
riktlinjer. I varje artikel har knutpunkter letats upp, t.ex. är e-bok en sådan. Med andra ord 
sådana ord som på något sätt betecknar elektroniskt publicerad litteratur. Till varje knutpunkt 
har sedan relaterade ord identifierats. I en mening som "Eftersom tillgängligheten över nätet 
är en av de stora fördelarna med den digitala utlåningen är det inte aktuellt att låna ut 
läsplattor", är ordet "tillgängligheten" något som beskriver knutpunkten "digital utlåning". 
Därmed är "tillgängligheten" en del av den ekvivalenskedja som i detta fallet skapas till 
fördelarna kring elektroniskt publicerad litteratur.  
 
För att välja ut rätt analysmaterial är det viktigt att fundera på vad fördel respektive nackdel 
innebär. I vissa artiklar uttrycks det klart och tydligt då man använder just orden fördel och 
nackdel. I sådana fall är det självklart att materialet är relevant. När nackdelarna beskrivs 
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används också ord som t.ex. "problem", "svårigheter" och "hinder". Dessa är därmed en del av 
de diskussioner kring nackdelarna som beskrivs. När det gäller fördelarna används oftast just 
ordet fördelar. I några fall förekommer ord som "möjligheter", och dessa räknas till 
fördelarna. Ytterligare exempel är att man endast räknar upp sidor hos den elektroniskt 
publicerade litteraturen, som jag tolkar som positiva. Ett exempel är meningen "för e-böcker 
och e-tidskrifter behövs ingen handkraft vid hyllan". Här tolkar jag alltså det som en positiv 
sida att den inte kräver någon handkraft vid hyllan. Dessa exempel är dock få, allt för att 
tolkningsnivån inte ska bli för hög.  
 

4.1 Hur talar man om fördelarna med elektroniskt publicerad 
litteratur? 
 
I artiklarna framträder ett antal teman under vilka fördelarna med elektroniskt publicerad 
litteratur diskuteras. Det innebär att ett antal åsikter berör samma sak och därmed kan samlas 
under en och samma grupp. Dock är det viktigt att påpeka att gränserna mellan dessa grupper 
är vaga och inte definitiva. Resonemangen korsar ibland gränserna och gränserna måste därför 
ses som flytande. Det finns trots detta en poäng med att dela in åsikterna i grupper, då de 
tillsammans bildar en helhet där man kan se mönster.  
 
De olika teman som i artiklarna beskrivs som fördelar är: 

• ökad tillgänglighet 
• rationaliseringsvinster/sparade resurser 
• ökade sökmöjligheter 
• minoriteter syns 
 

Dessa grupper kommer att gås igenom var för sig. Till varje tema/grupp redovisas den 
ekvivalenskedja som ligger till grund för resonemangen. 
 
En mängd citat kommer att användas för att illustrera resonemangen. Efter varje citat anges 
inom parentes en siffra, som visar vilken artikel citatet är hämtat från. Listan med de 
analyserade artiklarna återfinns under 9.2. Att använda referenser på detta sätt är kanske inte 
vedertaget, men är för denna uppsats det som passar bäst. Idén är hämtad från Hedman och 
Hedemarks magisteruppsats: Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskrifter. De menar att de vill visa på att artiklarna ska ses som en helhet och 
därför förses de inte med fullständiga referenser.74 Detta tillvägagångssätt vilar på 
diskursanalysens grund, då det inte är intressant att studera författarens koppling till utsagorna 
för sig utan just se dom som en helhet. Jag ställer mig bakom dessa resonemang och väljer 
därför att förse även mina citat med siffror och inte fullständiga referenser.  
 
 
4.1.1 Ökad tillgänglighet 
 
En av den elektroniskt publicerade litteraturens största fördelar sägs i artiklarna vara att den, 
till skillnad från den tryckta litteraturen, är tillgänglig dygnet runt. En tryckt bok kan 
visserligen vara tillgänglig när som helst, men bara om du har den inom räckhåll. Med den 
elektroniskt publicerade litteraturen kan vi genom några knapptryckningar i teorin ha tillgång 
till vad som helst när som helst. Vi kommer därmed så nära vi kan den gamla drömmen om 
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det universella biblioteket, vilket diskuteras i de analyserade artiklarna. Den drömmen innebär 
att all mänsklighetens vetande samlas på ett ställe. Det anses vara något elektroniskt 
publicerad litteratur mäktar med, och precis som beskrivs i artiklarna kan man i sin läsplatta 
ha tillgång till ett helt bibliotek.  
 

/…/ att ha tillgång till ett helt bibliotek via sin lätta lilla läsplatta är en gammal dröm som med e-
boken blir verklighet. (15) 
 

Man framhåller en bild av att resultatet när en forskare söker efter information delvis är 
beroende av den rumsliga faktorn. I den diskussionen menar man att om en bok inte finns 
tillgänglig går den inte att läsa. Mot bakgrund av denna diskussion kan man se att man med 
den elektroniskt publicerade litteraturen kommer bort från detta problem, just på grund av 
dess tillgänglighet.  
 

Inom forskarvärlden har den rumsliga faktorn, i den preelektroniska eran, även haft en viss 
betydelse för resultatet. De dokument som inte funnits tillgängliga inom rimligt avstånd eller som 
man på grund av detta avstånd inte känt till, har förbigåtts. (15) 

 
Flera framför synpunkten att det faktum att litteraturen är tillgänglig, inte bara ofta utan till 
och med dygnet runt, är en stor fördel. Det anses gälla för flera olika grupper. 
 

Fördelen för teknologerna är bland annat att de kan söka i fulltext och hitta precis det de vill ha när 
som helst på dygnet och på sin egen dator. (19) 

 
De stora fördelarna för biblioteken är, enligt Jonas Hallström, tillgänglighet dygnet runt. (2) 

 
I en artikel sägs att e-böcker kan vara ett bra alternativ för studenter, ur ekonomisk synvinkel. 
Den anses också öka tillgängligheten till kurslitteratur för studenter, då köerna försvinner.  
 

För studenternas del ökar dels tillgängligheten när man slipper långa köer för att få sin 
kurslitteratur. Dessutom är e-boken ett prisvärt alternativ till att köpa boken i handeln. (3) 

 
Även institutionerna anses vinna på e-böcker. Med institutioner menas just i denna artikel 
institutionerna på universiteten och högskolorna. I diskussionerna framgår att de kan få 
tillgång till sådan litteratur som är ur tryck, då man beskriver den elektroniskt publicerade 
litteraturen som mindre kostnadskrävande att uppdatera. Därmed anser man att kursen kan 
styra litteraturen, då all litteratur i praktiken kan vara tillgänglig. I en artikel sägs också att det 
blir enklare att göra kompendier, och elektroniska läsanvisningar kan kopplas till 
studiematerialet.  
 

Institutionerna, till sist, får tillgång även till litteratur som kommit ur tryck och kan låta kursen 
styra litteraturen snarare än tvärt om. Det blir enklare att göra kompendier och man kan dessutom 
ge elektroniska läsanvisningar kopplade till kursmaterialet. (3) 

 
Sammanfattningsvis anses alltså att den ökade tillgängligheten öppnar nya dörrar: vi kan nå 
litteratur när som helst och var som helst. Det framhålls i analysmaterialet som en av den 
elektroniskt publicerade litteraturens största fördelar. 
 
Ekvivalenskedja: 
- Tillgång till ett helt bibliotek 
- Bekvämt sätt för morgondagens nomader att fortsätta sitt bokläsande 
- Oberoende av rummet 
- Fri tillgång till  
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- Tillgängligt dygnet runt 
- Köerna försvinner 
- Tillgång till litteratur ur tryck 
- Kursen kan styra litteraturen 
- Enklare att göra kompendier 
- Kan ge elektroniska läsanvisningar kopplade till kursmaterialet 
 
 
4.1.2 Rationaliseringsvinster/sparade och nya resurser 
 
Ytterligare ett tema som framkommer i det analyserade materialet är att elektroniskt 
publicerad litteratur anses kunna rationalisera framförallt bibliotekens verksamhet. 
Framträdande i detta resonemang är att när litteraturen finns tillgänglig i digital form 
rationaliseras hyllutrymmena. Det innebär att biblioteken inte längre behöver ställa upp lika 
mycket böcker på hyllorna. Det förekommer ytterligare en aspekt som i artiklarna framställs 
som rationaliseringsvinst: bokvården sägs försvinna. En elektronisk bok anses inte behöva 
något underhåll. Det bidrar till att konstruera en bild av elektroniskt publicerad litteratur som 
resurssparande och som något som klarar sig självt. Genom dessa diskussioner glömmer man 
bort att  även den digitala litteraturen behöver en viss omvårdnad i form av bra sparutrymmen 
(servrar etc.). Det måste finnas garantier i tekniken för att den fungerar och det kräver alltid 
en viss typ av underhåll. Kanske är det i realiteten dyrare än bokvården?  
 

Cavallin ser flera fördelar med universitetsbibliotekets användning av litteratur i digital form: /…/ 
dessutom sker en rationalisering då behovet av hyllutrymme och bokvård försvinner. (18) 

 
De stora fördelarna för biblioteken är /…/;inga kravrutiner och inget underhåll (2) 

 
I analysmaterialet konstrueras en bild av tekniken som stundtals nära på en befriare. Man 
räknar upp ett antal sysslor som bibliotekarier traditionellt alltid utfört och menar nu att dessa 
kan skötas automatiskt. Därmed konstruerar man en bild där bibliotekarier inte behövs i lika 
hög grad. De egenskaper som bidrar till att skapa denna bild är att elektroniskt publicerad 
litteratur kan lånas ut och återlämnas automatiskt.  
 

Han såg många fördelar för alla inblandade. För det första för biblioteken: E-boken tar liten plats, 
utlåningen är automatiserad och de obegränsade möjligheterna till utlåning gör att köerna 
försvinner. (3) 

 
Det är inte bara biblioteken som kan rationalisera sin verksamhet i och med användandet av 
elektroniskt publicerad litteratur. Denna typ av litteratur framställs som bättre och billigare än 
tryckt litteratur. Ett exempel på detta är resonemanget kring att en e-bok inte är lika tid- och 
kostnadskrävande att förädla, som en tryckt bok är. Ytterligare exempel är att man från e-
böcker kan ladda ner enstaka sidor eller kapitel och att den helt enkelt är billigare för alla. Det 
beskrivs som bra då man behöver tillgång till enstaka delar av ett dyrt verk 
 

/…/ inom kort kan man köpa sig en bok elektroniskt direkt från författaren. Detta gör boken 
mycket billigare än när den är i pappersform. (9) 
 
Priset på e-böckerna sägs bli betydligt lägre än på pappersböckerna. (1) 

 
Dessutom kan e-böckerna uppdateras utan några kostnadskrävande omtryck. (3) 

 
/…/när vi bara behöver ett kapitel ur en fyrahundrasidors fackbok som kostar 580 kronor, då vore 
det ju inte så dumt att kunna ladda ner just det kapitlet från nätet för ett par tior. (15) 
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I artiklarna beskrivs förlagen som konservativa institutioner som ingenting gör för att slå sig 
in på e-boksmarknaden. Dock finns åsikter om att elektroniskt publicerad litteratur faktiskt 
skulle kunna innebära en ny inkomstkälla, vilket är en fördel för förlagen. Studenterna 
beskrivs som en tänkbar målgrupp för förlagens eventuella satsningar. I en artikel skriver man 
att 38 procent av den litteratur studenterna behöver köper de. Resterande, alltså den största 
delen, skaffar de genom att kopiera eller låna. Kanske skulle de föredra att köpa litteratur som 
e-böcker istället för att stå vid kopieringsapparaterna? Det är en tanke som kommer till 
uttryck i några artiklar, och man tycks anta att svaret är ja. Därmed skulle de 38 procenten av 
litteraturen som de faktiskt köper öka.  
 

Idag köps ungefär 38 procent av kurslitteraturen av studenter, resten ordnar studenter genom att 
köpa begagnat, kopiera eller låna. Kanske skulle många studenter föredra att betala för en e-
bokstjänst snarare än att stå vid kopieringsmaskinen? (3) 

 
Sammanfattningsvis anses vissa egenskaper hos den elektroniskt publicerade litteraturen 
kunna rationalisera bibliotekens verksamhet  och spara resurser.  
 
Ekvivalenskedja: 
- Rationalisering då behovet av hyllutrymme och bokvård försvinner 
- Tillgång till delar av verk  
- Uppdateras utan kostnadskrävande omtryck 
- Priset lägre än på pappersböcker 
- Alternativ till att kopiera litteratur 
- Prisvärt alternativ till att köpa boken i handeln 
 
 
4.1.3 Ökade sökmöjligheter 
 
Den elektroniskt publicerade litteraturen sägs i artiklarna ge bättre sökmöjligheter. Flera 
kommentarer bildar detta tema: litteraturen blir sökbar, avancerade sökningar anses vara 
möjliga och fulltextsökning beskrivs flera gånger som en klar fördel. Man framhäver också 
det faktum att det blir möjligt att söka i ett helt verk efter enskilda ord eller resonemang.  
 

En av de främsta fördelarna med e-boken är att den möjliggör fulltextsökning. – När du kan söka i 
flera böcker, sammanlagt hundratusentals sidor på en och samma gång, då blir det något alldeles 
nytt. Och för detta krävs en mentalitetsförändring.  (12) 
  
Cavallin ser flera fördelar med universitetsbibliotekets användning av litteratur i digital form: /…/ 
Alla böcker blir också sökbara som en databas. (18) 
 
De stora fördelarna för biblioteken är, enligt Jonas Hallström, /…/ möjlighet till avancerad 
sökning. (2) 
 
Fördelen för teknologerna är bland annat att de kan söka i fulltext. (14) 
 
Det går att söka efter ord och fraser.  (8) 

 
Den elektroniskt publicerade litteraturen innebär alltså enligt diskussionerna en möjlighet till 
större och mer avancerade sökningar som för människan skulle vara nära på omöjliga att 
genomföra.  
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Ekvivalenskedja: 
- Möjliggör fulltextsökning 
- Alla böcker blir sökbara 
- Möjlighet till avancerad sökning 
- Kan söka i fulltext 
- Går att söka efter ord och fraser 
 
 
4.1.4 Minoriteter syns 
 
Vid ett flertal tillfällen beskrivs fördelar för grupper som kan klassas som minoriteter. Enligt 
en artikel gavs på en hearing inom EU uttryck för åsikten att e-böcker kan innebära 
intressanta möjligheter för mindre språk och tvåspråkiga publikationer.  
 

/…/berättade om ett "books-on-demand"-projekt hon arbetar med och beskrev intressanta 
möjligheter för mindre språk och tvåspråkiga publikationer. (11) 

 
På webben förekommer enligt artiklarna ett antal webbplatser där det är fritt fram att 
publicera sig. Här anses de som skriver den typ av litteratur som de traditionella bokförlagen 
inte är intresserade av ha sin hemvist.  
 

/…/ Lyrik är ju inte det första förlagen publicerar, särskilt av okända förmågor. Som form är poesi 
väldigt lämplig för webben, därför att dikt kan skrivas kort och läsas direkt på skärmen. (13) 

 
Det förekommer ett flertal diskussioner där ungdomar anses vara en stor del av den grupp som 
väljer att publicera sig på webben. Det sägs i artiklarna finnas flera fördelar för ungdomarna: 
dels kan man göra ungdomarna bekanta med litteratur och dels finns det pedagogiska vinster i 
att de skriver och publicerar sig på Internet. Fördomar som att ungdomar endast använder 
Internet till att titta på porr och våld, beskrivs som existerande. Dock menar vissa i artiklarna 
att den livliga webbpoesin som engagerar många ungdomar visar på en annan bild.  
 

Eftersom de flesta webbpublicisterna finns i de lägre åldrarna, pekar Peurell på det pedagogiska 
gynnsamma i verksamheten, eftersom den stimulerar skolungdomar att träna sig i att uttrycka sig 
skriftligt i ett medium, som oftast är tillgängligt för dem. (13) 

 
Internet och elektroniskt publicerad litteratur anses alltså öppna nya dörrar för de som 
förlagen inte vill ha. Sammanfattningsvis ser vi också att synpunkten framförs att ungdomars 
intresse för Internet kan innebära att de tränar sin skrivförmåga vilket i längden ger 
pedagogiska vinster.  
 
Ekvivalenskedja: 
- Intressanta möjligheter för mindre språk och tvåspråkiga publikationer 
- För ungdomar lämpligt medium 

 

4.1.5 Vilka gynnas? 
 
Det är tydligt att vissa grupper konstrueras som gynnade. Ett antal grupper nämns i texterna 
som gynnade:  

• Biblioteken 
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• Användare (forskarna, studenterna, ungdomarna) 
• Förlagen 
• Institutioner 

 
Det konstrueras en bild som innebär att biblioteken gynnas, då de med hjälp av elektroniskt 
publicerad litteratur kan rationalisera sin verksamhet samt öka servicen. Tillgänglighet dygnet 
runt och möjlighet till avancerad sökning är egenskaper som antas bidra till ökad service. 
Rationalisering av t.ex. hyllutrymme menar man bidrar till sparade resurser. 
 

Cavallin  ser flera fördelar med universitetsbibliotekets användning av litteratur i digital form: /…/ 
dessutom sker en rationalisering då behovet av hyllutrymme och bokvård försvinner. (18) 
 
De stora fördelarna för biblioteken är, enligt Jonas Hallström, tillgänglighet dygnet runt; nås via 
Internetanslutning; möjlighet till avancerad sökning; inga kravrutiner och inget underhåll; lätt att 
få ut statistik. (2) 

 
I flera fall beskrivs olika typer av användargrupper som gynnade av elektroniskt publicerad 
litteratur. Forskare sägs gynnas då elektroniskt publicerad litteratur alltid finns tillgänglig, till 
skillnad från tryckt litteratur. Studenterna sägs å sin sida gynnas då de kan genomföra 
fulltextsökningar och att t.ex. e-böcker oftast kostar mindre än dess tryckta förlagor. Det antas 
att det speciellt lockar studenter. Ungdomarna, till sist, konstrueras som gynnade då de kan 
publicera sina litterära alster på Internet och att de därmed kan öka sin förmåga att uttrycka 
sig skriftligt. 
 

Inom forskarvärlden har den rumsliga faktorn, i den preelektroniska eran, även haft en viss 
betydelse för resultatet. De dokument som inte funnits tillgängliga inom rimligt avstånd eller som 
man på grund av detta avstånd inte känt till, har förbigåtts. (15) 
 
Fördelen för teknologerna är bland annat att de kan söka i fulltext och hitta precis det de vill ha när 
som helst på dygnet och på sin egen dator. (19) 

 
Eftersom de flesta webbpublicisterna finns i de lägre åldrarna, pekar Peurell på det pedagogiska 
gynnsamma i verksamheten, eftersom den stimulerar skolungdomar att träna sig i att uttrycka sig 
skriftligt i ett medium, som oftast är tillgängligt för dem. (13) 

 
I många fall när förlagen beskrivs, är det i negativa termer. Det finns dock ett undantag där 
elektroniskt publicerad litteratur konstrueras som en ny inkomstkälla för förlagen. Om 
eventuella satsningar slår väl ut antas det kunna gynna förlagen.  
 

Han såg många fördelar för alla inblandade. /…/ Förlagen, i sin tur, får en ny intäktskälla. (3) 
 
Till sist så antas institutionerna vara gynnade. Framförallt bygger man denna diskussion på att 
då institutionerna behöver tillgång till litteratur som gått ur tryck på grund av dålig 
efterfrågan, går det att med hjälp av elektroniskt publicerad litteratur tillgodose deras 
önskemål. Detta då man anser den vara enklare och inte kostandskrävande att uppdatera. 
 

Institutionerna, till sist, får tillgång även till litteratur som kommit ur tryck och kan låta kursen 
styra litteraturen snarare än tvärt om. Det blir enklare att göra kompendier och man kan dessutom 
ge elektroniska läsanvisningar kopplade till kursmaterialet. (3) 

 
Sammanfattningsvis visar detta på att ett antal grupper i artiklarna beskrivs som gynnade av 
elektroniskt publicerad litteratur och det därmed anses vara ganska många som kan dra nytta 
av de fördelar man beskriver och diskuterar i det analyserade materialet.   
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Diskussionerna kring biblioteken och elektroniskt publicerad litteratur konstrueras som att de  
tvingas välja mellan teknisk utrustning och pappersböcker. Man menar att resurserna inte 
räcker till. Det innebär att man anser att vissa grupper får stå tillbaka beroende på vilket 
biblioteken satsar på. Om de väljer den elektroniskt publicerade litteraturen gynnas ju de som 
vill låna denna typ av litteratur. Det skapas därmed ett "antingen eller"-förhållande, där man 
anser att biblioteken tvingas göra ett val som då påverkar deras användare.  
 
Det finns flera tänkbara gynnade grupper om biblioteken väljer att satsa på den elektroniskt 
publicerade litteraturen. De förlag som tillhandahåller sådan litteratur får ju sälja böcker. 
Förlagen beskrivs i artiklarna som att de inte vågat satsa inom detta område. De beskrivs som 
konservativa institutioner. De få förlag som däremot vågar satsa, kommer att gynnas då 
konkurrensen är mindre än den skulle kunna vara.  
 
En stor anledning till förlagens återhållsamhet sägs vara hur betalningsrutiner och 
kopieringsskydd ska tillgodoses. En grupp som kan gynnas av dessa problem är de som 
faktiskt inte vill att biblioteken och förlagen ska satsa på elektroniskt publicerad litteratur. De 
problem som anses förekomma ses som bidragande till att få förlag satsar på utgivning av 
denna typ av litteratur. Det innebär att den svenska bokutgivningen, inom detta område, är 
liten.  
 
När det gäller användarna nämns endast en grupp som missgynnade och det är studenter. Det 
finns en rad andra grupper av användare som därmed kan konstrueras som gynnade. Tänk på 
alla de som i sin yrkesutövning anses behöva tillgång till den senaste litteraturen på ett snabbt 
och enkelt sätt. För dem kan elektroniskt publicerad litteratur vara svaret. Det finns också 
oändliga möjligheter att skapa sin egen samling av böcker. Dessutom kan den elektroniskt 
publicerade litteraturen vara tillgänglig dygnet runt, något den tryckta litteraturen inte kan, 
såvida man inte köper alla böckerna själv. Det kan innebära att de forskare, eller studenter, 
som är i behov av litteratur som är ur tryck faktiskt kan få tillgång till den.  
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4.2 Hur talar man om nackdelarna med elektroniskt publicerad 
litteratur? 

 
En rad olika problem konstruerades kring elektroniskt publicerad litteratur. I artiklarna buntas 
de ofta ihop till ganska allmänna formuleringar. Stundtals förekom meningar där olika 
problem endast radades upp och meningen avslutades med ett "m.m.". Det tyder på att man 
såg oändligt många problem men kanske inte brydde sig om att räkna upp dem allihop. 
Genom att göra så skapas en bild av elektroniskt publicerad litteratur som oerhört 
problemfyllt, så till den grad att inte alla kan räknas upp. 
 
Efter närläsningen av artiklarna kunde ett antal teman skönjas: 

• den tekniska dimensionen  
• den kommersiella dimensionen 
• den juridiska dimensionen 
• ingen fysisk upplevelse/ej för nöjesläsning 
• hotar den traditionella bokens existens 
• osäker kvalité 

 
Dessa teman konstruerade därmed de rubriker som finns nedan. Precis som i föregående 
kapitel (4.1), är gränserna flytande. En ekvivalenskedja redovisas i samband med varje 
tema/grupp, för att redogöra för vad analysen bygger på.  

 
 

4.2.1 Den tekniska dimensionen 
 
Bland problemen och nackdelarna förekommer en hel del kommentarer kring den tekniska 
dimensionen. Tekniken anses vara bristande i flera olika lägen och krav på förbättringar 
förekommer. Den beskrivs inte som färdig utan sägs vara föremål för ständig utveckling.  
 
För att elektroniskt publicerad litteratur ska bli populär bland den stora massan krävs en rad 
förbättringar, enligt artiklarnas beskrivningar. Man menar att den fortfarande är på 
utvecklingsstadiet och följande punkter tas i en artikel upp som viktiga: 
 

I första hand gäller det att optimera textåtergivningskvaliteten men också minnesomfång, 
interaktivitetsmöjligheter och vikt är föremål för teknisk utveckling.  (15)  

 
Den teknologiska dimensionen anses också handla om sökbarhet, funktionalitet och praktisk 
hanterbarhet. Det innebär bland annat att tekniken ska vara funktionell och faktiskt gå att 
använda.  
 

Han anlade inledningsvis tre perspektiv som ganska väl sammanfattar e-boksproblematiken: /…/ 
teknologiskt: bland annat funktionalitet, sökbarhet och praktisk hanterbarhet  (2) 

 
Tekniken beskrivs i ett flertal artiklar som föränderlig. Läsutrustningen beskrivs även den som 
ett problem och det handlar då främst om att den kostar för mycket pengar för biblioteken. Att 
t.ex. kräva att ett bibliotek ska erbjuda läsplattor i samband med utlåning av elektronisk 
litteratur skulle kunna bli förödande, anser man. Genom sådana här kommentarer skapas en 
bild som säger att läsplattor är en form av begränsning. 
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Det gäller för bibliotek som tvingas välja mellan inköp av pappersböcker och teknisk utrustning. 
(15) 

 
Eftersom tillgängligheten över nätet är en av de stora fördelarna med den digitala utlåningen är det 
inte aktuellt att låna ut läsplattor. Det begränsar dels antalet titlar till olika tekniska lösningar, dels 
de digitala utlånen till tillgängliga utlåningsbara plattor. (18) 
 

Det framkommer att det finns en rädsla för hur man ska kunna skydda den elektroniska 
litteraturen. Man framställer det som att elektroniskt publicerad litteratur är enklare än annan 
litteratur att kopiera.  
 

Speciella svårigheter för e-boken ansåg han vara: rättighetsfrågor, format, läsutrustning etc, 
kopieringsskydd, ny föränderlig teknik samt inte minst liten kunskap om läsarnas preferenser. (2) 

 
Även inom EU diskuteras problem med e-utgivningen. På en hearing framkom en rad 
problem: 
 

/…/ inkompatibla format, olösta upphovsrättsfrågor, behovet av fungerande information till 
konsumenterna m m. (11) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att tekniken anses vålla många bekymmer. Man anser att den 
måste utvecklas ytterligare. 
 
Ekvivalenskedja: 
- Inkompatibla format 
- Olösta upphovsrättsfrågor 
- Rättighetsfrågor 
- Format 
- Läsutrustning 
- Kopieringsskydd 
- Ny föränderlig teknik 
- Liten kunskap om läsarnas preferenser 
- Tvingar biblioteken att välja mellan pappersböcker och teknisk utrustning 
- Läsplattor begränsar till tekniska lösningar 
- Funktionalitet 
- Sökbarhet 
- Praktisk hanterbarhet 
- Måste optimera textåtergivningskvaliteten och minnesomfång 
- Interaktivitetsmöjligheterna måste förbättras 
- Vikten måste utvecklas 
 
 
4.2.2 Den kommersiella dimensionen 
 
Det diskuteras en del kring den kommersiella dimensionen av elektroniskt publicerad 
litteratur. Om e-böcker ska skapas måste det också finnas en efterfrågan som i sin tur 
genererar inkomster till alla inblandade. Tillgång är beroende av efterfrågan och vice versa.  
 

Han anlade inledningsvis tre perspektiv som ganska väl sammanfattar e-boksproblematiken: /…/ 
kommersiellt: det måste generera inkomster för samtliga intressenter. (2) 
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Förlagen beskrivs som konservativa institutioner som inte tagit några initiativ.  Det enda som 
framkommer som något förlagen gjort är att använda elektroniskt publicerad litteratur för att 
göra reklam för sig själva. Det bidrar till att skapa den negativa diskussionen kring förlagen 
och att de anses satsa för lite.  
 

Vad de gör är att i stort sett göra reklam för sig själva. (13) 
 

Marknaden för elektroniskt publicerad litteratur anses i artiklarna vara för liten. I 
diskussionerna framkommer att priset måste bli lägre och tillgängligheten bättre. Det anses 
vara hinder för e-bokspublicering av skönlitteratur, och bidrar alltså till att konstruera den 
kommersiella dimensionen som något problem.  
 

Fortfarande är dock hindren för e-bokspublicering av skönlitteratur betydande: marknaden måste 
bli större, tillgängligheten bättre och priset förmodligen lägre, formatet är ytterligare ett problem, 
här pågår en kamp mellan Microsoft och Adobe. Sist men inte minst: beteendet: människan måste 
ha ett behov av att läsa på skärm. (2) 

 
Det konstrueras en bild av elektroniskt publicerad litteratur som tvingad att vara billigare än 
sina tryckta förlagor. Ett problem med e-boken sägs vara att den kostar pengar. En bild 
framträder som säger att e-boken måste vara billig för att attrahera läsare och användare. 
Studenter nämns ett flertal gånger som gynnade av e-böcker, men endast om de är billigare. 
Man ställer sig dock frågan om studenterna egentligen vill plugga från en skärm och om de är 
villiga att betala för det?  
 

Nackdelen är att de kostar pengar. Och hur pigga är egentligen studenterna på att plugga från en 
skärm? (5) 

 
Sammanfattningsvis visar detta på att diskussionerna fokuserar på att marknaden för 
elektroniskt publicerad litteratur ännu är för osäker, och de inblandade anses inte våga satsa 
fullt ut. 
 
Ekvivalenskedja: 
- Kostar pengar 
- Marknaden måste bli större 
- Priset måste bli lägre 
- Förlagen gör endast reklam för sig själva 
- Måste generera inkomster för samtliga intressenter 
 
 
4.2.3 Den juridiska dimensionen  
 
Det förekommer en rad uttalanden kring hur man säkerställer innehållet i den elektroniskt 
publicerade litteraturen. Främst handlar det om upphovsrätten (copyright på engelska). Lagen 
om upphovsrätt handlar om att skydda verk från olaga spridning. Den delas upp i ekonomisk 
och ideell rättighet, där den ekonomiska rättigheten kan överföras till någon annan men inte 
den ideella. Viktigt att komma ihåg är att det är "formen" som skyddas, inte själva innehållet. 
Det innebär att en annan person kan skapa en berättelse på samma tema, men får inte kopiera 
någon annans hela berättelse ord för ord.75   
 

                                                 
75 Edmar Forsman 2001, s. 12ff. 
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I en artikel förekommer begreppet "e-boksproblematik". Det anses rymma tre dimensioner: 
det juridiska, det tekniska och det kommersiella. Den juridiska dimensionen beskrivs innefatta 
sådant som har med upphovsrätt och kopieringsskydd att göra. Man framställer det som 
viktigt att tillgodose upphovsrätten även när det gäller elektronisk litteratur, men frågan är hur 
man gör det? Dessutom ges det återigen uttryck för en viss rädsla gällande kopiering. Det 
anses vara viktigt att något form av skydd finns som hindrar användarna från att kopiera hela 
böcker. Man kan lägga in spärrar som ser till att endast ett visst antal sidor går att skriva ut, 
alternativt inga.  
 

Han anlade inledningsvis tre perspektiv som ganska väl sammanfattar e-boksproblematiken: 
juridiskt: upphovsrätt, kopieringsskydd /…/ (2) 

 
Genom att diskutera sådant som copyrightfrågan i negativa termer, konstruerar man en 
problemfylld bild som inte direkt bidrar till att öka intresset för elektroniskt publicerad 
litteratur. Förlagen har, som tidigare diskuterats, beskrivits som konservativa institutioner som 
ingenting gör. Kanske kan det bero på den problemfyllda bild som delvis målas upp. Det 
beskrivs också att förlag och författare inte kommer överens; ett skyttegravskrig förs som inte 
gynnar någon.  
 
Diskussionerna dras så långt att den elektroniska publiceringen beskrivs som något som kan 
hota förlagens och bokhandlarnas existens. De egenskaper hos den elektroniskt publicerade 
litteraturen som bidrar till detta sägs vara problemen kring hur betalningsrutinerna ska gå till 
samt hur kopieringsskydden ska tillgodoses. I diskussionerna framträder två punkter som 
extra viktiga för att förlagen och bokhandlarna ska känna sig tryggare: 
 

Ambivalens skulle sålunda kunna vara en sammanfattning av de reaktioner e-boken framkallat. 
Det gäller för förlag och bokhandel som undrar hur betalningsrutiner och kopieringsskydd skall 
tillgodoses och där den elektroniska publiceringen möjligen, i ett längre perspektiv, faktiskt kan 
hota deras existens. (15) 

 
Författarna beskrivs som oroade för hur de ska kunna ha kontrollen över sina verk. För dem 
beskrivs  upphovsrätten som central och man konstruerar en bild av att Internet gör det 
svårare att bevaka sin upphovsrätt. 
 

Det gäller för författarna som /…/ å andra sidan tycker sig förlora kontrollen över sina verk och sin 
upphovsrätt.  (15) 

 
När problemen kring t.ex. copyright tas upp beskrivs oftast endast problemen, men inga 
lösningar diskuteras. Det hjälper också till att förstärka den negativa bild som har 
konstruerats. Det finns dock undantag. I en beskrivning sägs att företag som tillverkar 
läsplattor har en lösning: 
 

/…/ enbart  med hårdvaruanknutna programlösningar kan man bevara upphovsskyddet. (16) 
 

I andra sammanhang beskrivs dock andra lösningar, såsom instickskort. Mobiler och 
handdatorer skulle kunna utrustas med sådana, menar man. En av de viktigaste 
komponenterna i att lösa copyrightfrågan beskrivs som att den måste vara standardiserad. 
Samma diskussion konstrueras kring hur läsrättigheterna ska återkallas.  
 

Hit hör en större svensk bokutgivning, en standardiserad copyrightlösning och en standardlösning 
för hur läsrättigheterna ska återkallas när utlåningstiden är slut. (17) 
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Sammanfattningsvis visar detta på att det i diskussionerna framträder och konstrueras en oro 
kring hur copyrighten ska bevakas.  Det anses vara en klar nackdel för den elektroniskt 
publicerade litteraturen, att den inte fullt ut kan garanteras.  
 
Ekvivalenskedja: 
- Standardiserad copyrightlösning krävs 
- Standardlösning för att återkalla läsrättigheterna krävs 
- Upphovsrätten måste bevaras och skyddas 
- Författarna anser sig förlora kontrollen över sina verk och sin upphovsrätt 
- Betalningsrutiner osäkra 
 
 
4.2.4 Ingen fysisk upplevelse/ej för nöjesläsning 
 
Att läsa en elektronisk roman beskrivs som problemfyllt ur speciellt en synvinkel: den anses 
inte passa för nöjesläsning. I beskrivningarna kring vårt läsande sägs att en viktig del av 
upplevelsen är att uppleva den fysiska boken. Denna bild förstärks av uttalanden som att en 
del väljer bok efter omslag, hur tjock den är etc. Man kan därmed dra slutsatsen att det spelar 
roll hur boken ser ut, och det går delvis förlorat när man läser en elektronisk bok. Lite 
provokativt sägs att den elektroniska boken inte finns; den är ju enbart en representation på en 
skärm. Tanken bakom detta uttalande måste alltså vara att så fort vi inte kan hålla i något, så 
finns det inte? 
 

Att köpa en Jackie Collins på en bensinmack i Kalifornien och få en limmad hardback med 
tämligen dåligt papper i ett glansigt band med ett dator-behandlat fotografi av någon raffig donna 
på omslaget samt titel och författarnamn i något snitsigt typsnitt ger inte bara en försmak av vad 
som komma skall när läsningen väl tar vid. (15) 
 
För ännu är den elektroniska boken inget som uppenbaras för ens inre syn när man längtansfullt 
visualiserar semestern, hängmattan och den där romanen som man så länge velat läsa. Nej, då är 
det allt den tryckta pappersvarianten som hägrar. Och vem vill krypa upp i läsfåtöljen med en 
apparat som stinker av cancerframkallande bromerade flamskyddsmedel, som surar och avger 
elektromagnetisk strålning? (15) 

 
En boks omslag kan dessutom säga mycket om landet där den är producerad. I olika länder 
kanske olika traditioner av t.ex. inbindning finns.  
 

På samma sätt kan en bok producerad på någon mindre ort i exempelvis Indien lära en mer om den 
sociala, kulturella och ekonomiska ordningen i landet än timtals av resehandboksläsning eller 
museibesök. Inte bara tryck- och band-kvalitet utan papperskvalitet, typografi, banddekor och, 
varför inte, lukt är bärare av vital information.  (15) 

 
Att elektroniskt publicerad litteratur inte kan ge någon fysisk upplevelse, förekommer vid 
flera tillfällen i artiklarna. I diskussionerna framkommer att dessa egenskaper är något som 
bidrar till att konstruera en negativ bild kring elektroniskt publicerad litteratur.  
 
Ekvivalenskedja: 
- Materiell förlust 
- Papperskvalitet, typografi, banddekor, lukt är bärare av vital information 
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4.2.5 Hotar den traditionella bokens existens 
 
En förekommande oro i artiklarna är att e-boken ska hota den traditionella bokens existens. 
Känslor av konfliktstämning och förvirring kopplas samman med begreppet e-bok. Den anses 
inkräkta på helig mark.  
 

/…/en antagonism som liksom börjar vibrera i luften som om e-boken vore en fiende som smugit 
sig in på fredlig gammal pappersmark. (15) 
 
Många tycks vara oroliga för att e-utgivningen ska hota den traditionella boken och läsandet. (11)   

 
Det förekommer diskussioner som tyder på att e-boken inte under några omständigheter får 
vara mer privilegierad än tryckta böcker. T.ex. bör en text ha samma momstaxa, oberoende av 
hur den levereras, menar man. Det viktigaste anses vara att det är innehållet som 
momsbeläggs. En och samma text sägs kunna levereras på flera olika sätt: i tryckt form eller i 
elektronisk form.  
 

Digitaltekniken har många fördelar men kan också bli ett hot mot kulturpolitiska åtgärder i EU-
länderna, t ex lägre momstaxor och fasta bokpriser. (10) 

 
Citatet är ett tydligt exempel på att man anser det viktigt att EU:s medlemsstater funderar ut 
en kulturpolitik som gäller elektronisk publicering. 
Ekvivalenskedja: 
- E-boken en fiende  
- Osäkerhet om e-utgivningen hotar traditionella boken och läsandet 
- Kan bli hot mot kulturpolitiska åtgärder 
 
 
4.2.6 Osäker kvalité 
 
Den osäkra kvalitén på vissa texter i elektronisk form, konstrueras som del av problemen 
kring elektroniskt publicerad litteratur. Av all den litteratur som publiceras på Internet i olika 
former kan det vara svårt att avgöra vad som är bra kvalité, menar man. Projekt Runeberg 
beskrivs som ett exempel på hur det inte ska gå till. Texterna beskrivs som dåligt 
korrekturlästa, och det sägs ofta att det inte framgår vilken textversion som använts vid 
inskanningen.  
 

Peurell är föga nådig i granskningen av texterna, som han anser vara för dåligt korrekturlästa 
(alltså precis som hos många vanliga bokförlag). Han retar sig på att det inte framgår vilken 
textversion det handlar om: förlagen kan ha gjort en kortare version eller anpassat språket till nya 
läsare – ja, även författare kan själva ha ändrat i sina verk, bland annat Lagerlöf, Whitman och 
Goethe gjorde detta. (13)  

 
Det anses alltså i diskussionerna vara viktigt att fundera över kvalitén på de texter vi gör 
tillgängliga i elektronisk form.  
 
Ekvivalenskedja: 
- Svårt avgöra vad som är bra kvalité 
- Måste framgå vilken textversion som använts 
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4.2.7 Vilka missgynnas? 
 
Ett antal grupper beskrivs i artiklarna som missgynnade, av olika anledningar: 

• Biblioteken  
• Förlagen/bokhandlarna 
• Författarna 
• Användarna 

 
Genom att delvis läsa mellan raderna kan man urskilja en konstruktion av biblioteken som 
missgynnade av elektroniskt publicerad litteratur. Det finns uttalanden som tyder på att 
bibliotek på grund av begränsade resurser tvingas att välja mellan teknisk utrustning och 
pappersböcker. Det finns beskrivningar i artiklarna som menar att det är viktigt att användarna 
får tillgång till den nya tekniken. Detta kan dock få konsekvensen att vissa användargrupper 
får stå tillbaka.  
 

Ambivalens skulle sålunda kunna vara en sammanfattning av de reaktioner e-boken framkallat. 
/…/ Det gäller för bibliotek som tvingas välja mellan inköp av pappersböcker och teknisk 
utrustning.  (15) 

 
Kring förlagen konstrueras en tämligen negativ bild. Kärnan i den konstruktionen bygger på 
att förlagen inte satsat resurser på elektroniskt publicerad litteratur. De anses använda de 
elektroniska medierna för att göra reklam för sig själva och betraktas som konservativa 
institutioner som ingenting gör. För att nå svaret på varför de inte satsat tillräckligt behöver 
man titta närmare på ytterligare delar av konstruktionen kring förlagen. En beskrivning 
bygger på att elektroniskt publicerad litteratur faktiskt i det långa loppet kan innebära slutet 
för både förlag och bokhandlare och att elektroniskt publicerad litteratur skapar 
konfliktstämning. Det leder en till att tro att största anledningen är att de inte vågar satsa, då 
de beskrivs som rädda för utgången.  
 

Det gäller för förlag och bokhandel som undrar hur betalningsgarantier och kopieringsskydd skall 
tillgodoses och där den elektroniska publiceringen möjligen, i ett längre perspektiv, faktiskt kan 
hota deras existens.  (15) 

 
Även författarna beskrivs som missgynnade. Främst anses det bero på rädslan för att förlora 
kontrollen över sina verk. Det konstrueras en bild av den elektroniskt publicerade litteraturen 
som något som inte går att kontrollera och som bara flyter runt i cyberspace.  
 

Det gäller för författarna som /…/ å andra sidan tycker sig förlora kontrollen över sina verk och sin 
upphovsrätt.  (15) 

 
Till sist beskrivs användarna som missgynnade. Det är främst studenter som nämns i dessa 
sammanhang. Det man främst framför i dessa diskussioner är att e-böcker kostar pengar.  
 

Nackdelen är att de kostar pengar. Och hur pigga är egentligen studenterna på att plugga från en 
skärm? (5) 

 
Vissa grupper anses vara mer negativa och missgynnade än andra. Antikvariatsbokhandlare, 
bibliofiler och andra rätttrogna beskrivs som mer negativa än andra.  
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Antikvariatsbokhandlare, bibliofiler och andra rättrogna slår ifrån sig med en fnysning medan 
elektronikkonvertiterna ler lite överseende; vänta bara… (15) 

 
Sammanfattningsvis ser vi att det i diskussionerna framkommer en rad grupper som anses 
vara missgynnade av elektroniskt publicerad litteratur, och att resonemangen kring dessa inte 
alltid är tydliga.  
 
Det är tydligt i texterna att vissa grupper anses kunna utnyttja möjligheterna i den elektroniskt 
publicerade litteraturen bättre än andra. De som inte nämns som gynnade i texterna blir alltså 
de missgynnade. Vilka förlorar på den elektroniskt publicerade litteraturen? 
 
I texterna konstrueras alla bibliotek som en grupp. Det är väldigt sällan de delas upp i olika 
typer av bibliotek. I något fall beskrivs projekt på enskilda bibliotek och då nämner man 
vilken typ av bibliotek det handlar om. Därför är det svårt att avgöra om någon form av 
bibliotek anses vara mer missgynnade än andra. En fördel för biblioteken anses rationalisering 
av hyllutrymmen och bokvård vara. Dock kan det innebära problem för vissa yrkesgrupper. 
De som har hand om bokvården konstrueras då som inte lika intressanta för biblioteken. 
Därmed kan de anses vara missgynnade.  
 
En rad fördelar framställs i de analyserade artiklarna och genom att välja denna konstruerade 
bild kan en grupp anses vara missgynnade: de som inte har tillgång till dator och Internet. 
Stora delar av svenska samhället idag har tillgång till datorer och Internet. Det är lätt att 
glömma bort de som inte har det. De missgynnas om satsningen på elektroniskt publicerad 
litteratur drabbar de resurser som läggs på tryckt litteratur. Dessutom finns det säkerligen de 
som inte vill läsa litteraturen via en dataskärm.  
 
Ytterligare en fördel för biblioteken sägs vara att allting sköter sig självt med elektroniskt 
publicerad litteratur. De låntagare som lånar t.ex. e-böcker på tider då det fysiska biblioteket 
är stängt, kan missgynnas om något går fel med tekniken. Det är ett faktum att tekniken inte 
alltid fungerar och det kan ställa till besvär för de som drabbas.  
 
Det finns en rad användargrupper som inte anses vara gynnade. Man kan sammanfattningsvis 
säga att de som inte har intresse av den nya tekniken är missgynnade. De tvingas se resurser 
satsas på något de inte vill använda och i vissa fall inte kan använda. En grupp som kan tjäna 
som exempel är pensionärer. Statistik visar att i befolkningsgruppen 65-79 år, har 41 % 
tillgång till en persondator i hemmet. 29 % har persondator och Internet. Antalet 
persondatorer i hemmet har ökat de tre senaste åren. Dessutom kan man säga att Internet är 
det denna åldersgrupp använder persondatorn mest till. Trots det är det bara 9 % av denna 
åldersgrupp som använder Internet en genomsnittlig dag. Vad de sedan använder Internet till 
redovisas inte då antalet svarspersoner är för få.76 Därför ska ovanstående siffror tas med en 
nypa salt. Man kan se att statistiken visar ett ökat intresse för datorer och Internet bland 
pensionärer. Dock är siffrorna fortfarande låga. Så låga att denna grupp nog innehåller många 
som känner sig missgynnade då biblioteken satsar på den nya tekniken.  
 
Förlagen anses ha en fördel då elektroniskt publicerad litteratur kan ge dem en ny 
inkomstkälla. Inga övriga företagstyper beskrivs dock. Dataföretag skulle kunna tjäna på att 
tillverka programvara för att läsa elektronisk litteratur. Förlagen är av naturliga skäl djupt 
rotade inom biblioteksbranschen. Det är ju trots allt de som säljer det biblioteken till stor del 

                                                 
76 http://www.nordicom.gu.se/ [2004-12-12] (Internetbarometern 2003). 
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består av: böcker. Andra typer av företag kanske inte ser biblioteken på samma sätt. Därmed 
kan de sägas vara missgynnade, åtminstone i nuläget.  
 
När det i artiklarna pratas om institutioner, menas de olika institutionerna på universitet eller 
högskolor. Om dessa institutioner satsar på att skapa elektroniska kompendier, med 
hänvisningar till elektroniskt publicerad litteratur, ställs det krav på lärarna. Alla de som är 
kursansvariga måste ha kunskaper i hur dessa kompendier ska se ut och vad som krävs för att 
läsa elektroniskt publicerad litteratur. De som inte har tillräckliga kunskaper blir därmed 
missgynnade. Det finns också en rad andra typer av institutioner som skulle kunna gynnas av 
elektronisk litteratur. I stort sett alla de som använder litteratur i någon form skulle kunna 
gynnas av den elektroniskt publicerade litteraturen i olika lägen. Då de inte nämns eller 
diskuteras konstrueras de som missgynnade.  
 
När Internet och övrig ny teknik blev accepterad pratades det om ett begrepp kallat "paperless 
society". Det innebar en förhoppning om att man nu inte behövde papper i lika stor 
utsträckning då det mesta skulle finnas tillgängligt elektroniskt. Verkligheten blev dock en 
annan. Vi människor är så vana att läsa via papper att vi föredrar det framför att läsa på 
skärm. Därför tenderar många att skriva ut det de vill läsa på papper. Det fick som 
konsekvens att samhället överhopades av papper istället för att, som visionen innebar, inte 
behöva papper alls. Det får effekter för t.ex. miljön och genom dessa diskussioner konstruerar 
man en bild av elektroniskt publicerad litteratur som tänkbar fiende för miljön. Via Internet 
kan vi nå så mycket information och det är lätt att skicka iväg ett mail med sådant man tycker 
andra i ens omgivning behöver veta. När all denna information skrivs ut på papper ställer det 
höga krav på pappersindustrin. Mer papper behöver produceras och i långa loppet kanske det 
påverkar miljön negativt. Det i sin tur missgynnar alla människor. Dessutom är det så att mail 
gör det lättare att lägga över ansvaret för att skriva ut något, på någon annan. Om man t.ex. 
sitter med i en styrelse kommer protokollen ofta via mail, istället för att som förr i tiden 
komma via vanliga posten. Det innebär att mottagaren får skriva ut allt själv, eller välja att 
läsa det via datorn. Därmed ökar kostnaderna för mottagaren om han/hon väljer att skriva ut 
på papper. Det kan anses öka kostnaderna för den enskilda människan.  
 

4.3 Mål med den elektroniskt publicerade litteraturen 
 
Det är tydligt att både en positiv och en negativ bild kring elektroniskt publicerad litteratur 
existerar. De är mångfacetterade och konstruerade av många olika åsikter och beskrivningar. 
När man studerar dem närmare är det rimligt att fråga sig vad har man för mål med den 
elektroniskt publicerade litteraturen? Vilka egenskaper konstrueras som bidragande för att 
uppnå dessa mål? Dessa frågor står i centrum i detta avsnitt. 
 
Diskussionerna i artiklarna är inte tydligt inriktade på mål med den elektroniskt publicerade 
litteraturen. Ett par tydliga mål konstrueras och anses vara viktiga. Stundtals ger man dock 
antydningar i materialet, och därmed ger det en viss form av subjektiv tolkning.  
 
Ett av de tydliga mål som konstrueras, är att biblioteken ska satsa på att erbjuda sina besökare 
ny teknik. Det anses vara en viktig del av deras verksamhet och belyses av detta citat:  
 

Att döma av det stora deltagarantalet tycks biblioteken mycket intresserade. Detta har naturligtvis 
flera skäl; /…/ biblioteken bör kunna erbjuda medborgarna möjlighet att ta del av ny teknik. (2) 
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I detta citat konstrueras flera olika tänkbara mål. Dels anser man att biblioteken ska ha en 
aktiv omvärldsbevakning, och dels framställs det som att biblioteken ska erbjuda sina 
användare ny teknik. Diskussionen konstrueras som om det är så det ska vara och att det inte 
är ett val. Elektroniskt publicerad litteratur är då ett av de medel som används för att 
tillgodose användarna. 
 
Som vi har sett i tidigare delar av uppsatsen, konstrueras en bild av att elektroniskt publicerad 
litteratur kan effektivisera många av de sysslor som bibliotekarier traditionellt sett utfört. Det 
är ett tänkbart mål i sig och det anses vara egenskaper som dess resurssparande och 
rationaliseringsvinster som är de medel som används. Man menar i diskussionerna att 
elektroniskt publicerad litteratur kan lånas och återlämnas automatiskt och det innebär att man 
anser att bibliotekarierna kan ägna sig åt annat. På många bibliotek har man dock börjat 
använda sig av lån- och utlånsmaskiner där besökarna själva genomför dessa sysslor med den 
tryckta litteraturen. Med den elektroniskt publicerade litteraturen kan man ta detta ett steg 
längre, då besökaren kan låna och återlämna litteraturen när som helst på dygnet. Därmed är 
rationaliseringsvinsterna och den ökade tillgängligheten två mål som går hand i hand, enligt 
diskussionerna.  
 
Den nya tekniken anses möjliggöra drömmar, har det visat sig i artiklarna. "Det universella 
biblioteket" är en sådan dröm som länge florerat i biblioteksbranschen. Ett av målen med den 
elektroniskt publicerade litteraturen anses vara att uppfylla denna dröm: att samla all världens 
litteratur på ett och samma ställe. Det framhävs som möjligt först nu. Man menar att det är 
lättare att spara all litteratur på samma plats om den är elektronisk.  
 
Elektroniskt publicerad litteratur framställs synnerligen ofta som bättre för att genomföra 
sökningar. Fulltextsökning och avancerad sökning är egenskaper som framhävs. Därmed kan 
man tänka sig att ett möjligt mål är att effektivisera informationssökningen och därmed 
underlätta sökningsarbetet för både användare och bibliotekarier.  

Tillgängligheten hos den elektroniskt publicerade litteraturen återkommer ofta i 
diskussionerna. Här kan konstrueras ett mål att med e-böcker och liknande öka åtkomsten till 
bibliotekets samlingar. Användarna är då de som kan anses gynnas mest. Det innebär ju att 
om man vill ha tillgång till litteratur efter bibliotekets öppettider så går det. Diskussionerna 
kring sparade resurser, hänger då tätt samman med det faktum att en bild konstrueras om att 
detta till viss del avlastar bibliotekarierna. Men det kan också bli tvärt om. Dels om 
användarna inte vet hur den typen av litteratur fungerar/läses, och dels om tekniken inte 
fungerar. 
 
Många av universitetsbibliotekens användare anses av naturliga orsaker vara studenter. De 
flesta har tillgång till datorer och nätverk, enligt en artikel. Därmed anses man kunna satsa 
mer på att erbjuda det nyaste inom den nya tekniken, inom universitetsbiblioteken. Att 
tillhandahålla läsplattor vore för dyrt, och anses inte nödvändigt då studenterna alltså ofta har 
tillgång till datorer och nätverk. Både för användarna och biblioteken beskrivs det som att 
stora vinster finns, och målet för bägge grupperna torde vara att förenkla tillvaron. För 
biblioteken kan medlen för att nå målet vara rationalisering av hyllutrymme och bokvård. För 
användarna blir tillgängligheten bättre och böckerna blir dessutom sökbara. Dessutom är det 
viktigt att ta med i beräkningarna att elektroniskt publicerad litteratur tenderar att vara 
billigare än tryckt litteratur, vilket för studenterna är en klar fördel. Det är en mycket viktig 
egenskap om man ska tro artiklarna. Det anses viktigt att försöka locka studenter att köpa 
litteratur via nätet och därmed erbjuda kurslitteraturen elektroniskt. Det skulle kunna betyda 
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att den blir mer tillgänglig och kanske kan man komma bort från problemet att viss litteratur 
lätt tar slut.  
 
Att tillgodose alla typer av användare är ett tänkbart mål med den elektroniskt publicerade 
litteraturen, som framträder bl.a. genom att minoriteter anses kunna synas mer. Det handlar då 
framförallt om att den är lättare och inte lika kostnadskrävande att uppdatera. Det finns flera 
tänkbara målgrupper för detta mål: 

• På vissa kurser inom högskole- och universitetsvärlden finns det kanske kurslitteratur 
som inte säljs i stora upplagor, samt sådan som har några år på nacken. Därmed är 
institutionerna synnerligen gynnade.  

• Ytterligare en gynnad grupp är vissa minoritetsgrupper. T.ex. kan tvåspråkiga 
publikationer eller sådana från mindre språk kanske tillgängliggöras via elektroniskt 
publicerad litteratur. Målet kan därmed vara att föra fram minoriteter.  

• Litteratur som inte säljer så bra, men ändå har en målgrupp, kan göras tillgänglig på 
elektronisk väg. Denna grupp av användare blir då tillgodosedda även om man ändå 
har fokus på den litteratur som når bredare grupper.  

 
Projekt Runeberg beskrivs i artiklarna som ett dåligt exempel på hur det bör gå till när tryckt 
litteratur digitaliseras. Här finns dock i projektet ett tydligt mål, enligt artiklarna: att föra ut 
nordiska klassiker till intresserade användare. Eftersom det är fritt fram att skapa en webbsida, 
och där tillgängliggöra den litteratur där författaren varit död i 70 år, passar elektronisk 
litteratur bra för detta ändamål.  
 
Det är främst när fördelarna beskrivs som det finns mål att urskilja med den elektroniskt 
publicerade litteraturen. Dock förekommer även värdefulla beskrivningar bland nackdelarna.  
En artikel inleds med starka ord: 
 

Den kommer att tränga undan pappersboken, den kommer att demokratisera utbildningen, 
överbygga klyftorna mellan rika och fattiga länder, sprida Litteraturen till folket och göra oss alla 
till författare. E-boken har på kort tid lyckats generera fler rosenröda visioner än dess motsvarighet 
i papper gjort de senaste hundra åren. (15) 

Här konstrueras alltså ett antal mål. Men genom att använda ord som "rosenröda visioner" i 
samband med dessa mål, skapar man en bild av att målen egentligen inte är genomförbara.   
Antagligen finns en tanke om att e-bokens tillgänglighet och i vissa fall enkelhet är de 
egenskaper som ska se till att målen blir uppfyllda. Den är lätt att få tag på, om du har en 
dator och Internetuppkoppling tillhands vill säga. Därmed är det svårt att se hur e-boken 
skulle kunna överbrygga klyftorna mellan rika och fattiga. Vem har råd med en dator och 
Internet om vardagen är svår nog? 

Målet med den elektroniskt publicerade litteraturen är inte att erbjuda den som nöjesläsning. I 
alla fall om man får tro de diskussioner som framträder i materialet. När man ska lägga sig i 
hängmattan och njuta av en bok är det inte en elektronisk bok man först och främst tänker på. 
Elektroniskt publicerad litteratur besitter en egenskap som framhävs som bidragande till detta: 
den ger ingen fysisk upplevelse.  
 
En stor anledning, enligt artiklarna, till att den elektroniskt publicerade litteraturen anses ha en 
rad nackdelar är på grund av osäkerheten i tekniken. Man är orolig över hur copyrighten ska 
tillgodoses och hur betalningsrutiner och kopieringsskydd ska fungera. För en del av de 
negativa representanterna tycks det finnas en känsla av orolighet över hur den elektroniskt 
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publicerade litteraturen ska påverka oss. Måste man välja mellan teknisk utrustning eller 
pappersböcker? Måste alla läsa från en skärm? Vad vill användarna ha? 
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5 Jämförande analys 
 
I detta avsnitt kommer, som rubriken antyder, en jämförande analys av resultaten att 
genomföras. Huvudlinjerna i materialet kommer att jämföras och diskuteras utifrån relevant 
litteratur. Kapitlet inleds med en kortare jämförelse mellan de positiva respektive negativa 
kommentarerna. Därefter fördjupas denna diskussion genom att diskutera de konflikter som 
framträder i materialet, samt genom att ge grundliga exempel på vart man är överens; där det 
råder konsensus.  
 

5.1 Vilka synsätt är de förhärskande? 
 
Som det står skrivet i kapitel 2.1 är makt centralt inom diskursanalysen. Vissa synsätt anses 
vara de rätta och legitimerar därmed "inträde" i diskursen. Om man studerar resultaten av 
denna undersökning framträder de konstruerade teman som i kapitel 4 presenteras och 
diskuteras. Det är därmed tydligt vilka synsätt som kan anses vara legitima. Om man 
sammanställer dessa teman, framträder följande tabell:  
Positiva teman: Negativa teman: 
Ökad tillgänglighet Den tekniska dimensionen 
Rationaliseringsvinster/sparade resurser Den kommersiella dimensionen 
Ökade sökmöjligheter Den juridiska dimensionen 
Minoriteter syns Ger ingen fysisk upplevelse/inte för 

nöjesläsning 
 Hotar den traditionella bokens existens 
 Osäker kvalité 
Tabell 4 Funna grupper inom positiva respektive negativa kommentarer 
 
Oavsett var konflikter finns i detta material är det dessa teman som konstrueras som de 
förhärskande. När man talar om elektroniskt publicerad litteraturs fördelar bör man alltså 
konstruera diskussionen kring något av ovan nämnda teman för att föra legitima diskussioner 
om elektroniskt publicerad litteratur. Man kan också säga att dessa teman alla är olika sätt att 
prata om och förstå omvärlden.   
 
Det är intressant att man i sina diskussioner framförallt konstruerar en bild av fördelarna som 
något som kan bidra till att rationalisera framförallt bibliotekens verksamhet. Det tyder på ett 
förhållningssätt gentemot denna typ av litteratur som något som kan bidra med sparade medel. 
Frågan är om ett sådant förhållningssätt alltid är sunt? Om man konstruerar diskussionen 
kring detta kanske man i sin iver att spara pengar går miste om den elektroniskt publicerade 
litteraturens egna dynamiska kvaliteter. Dessa framhävs dock i vissa fall, men det anses vara 
egenskaper som är underordnade de andra.  
 
Om man ska beskriva elektroniskt publicerad litteratur ur en negativ synvinkel ska man alltså 
helst välja något av dessa negativa teman som utgångspunkt. T.ex. anses tekniken vara ett 
"vedertaget" problem med den elektroniskt publicerade litteraturen. Dels väljer man att 
diskutera kring tekniken ganska allmänt, och som jag nämnt innan förekommer det flera 
gånger att man endast radar upp ett antal problem och avslutar med "m.m." eller "etc". Det 
konstrueras därmed en bild av tekniken som en ohjälpligt lång lista med problem. Även inom 
flera av de andra teman som konstrueras lyser detta tekniktema igenom. När man diskuterar 
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den juridiska dimensionen framkommer att man anser att det är tekniken som måste utvecklas 
för att detta ska kunna tillfredställas.  
 

5.2 Vilka diskurser framträder i materialet? 
 
En diskurs är enligt Winther Jörgensen & Phillips ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
omvärlden”77. I denna undersökning har det visat sig att flera olika diskurser florerar. Man 
kan alltså säga att det förekommer flera olika sätt att prata om elektroniskt publicerad 
litteratur, och de tangerar delvis varandra. De teman som framträder i uppsatsen är de som 
bildar grunden till dessa diskurser. Flera av dem för liknande diskussioner varför de kan 
samlas i en och samma diskurs. De positiva kommentarerna präglas av ett 
rationaliseringstänkande och ett sätt att tänka som innebär nya möjligheter. De negativa 
kommentarerna präglas i sin tur av behovet av teknisk förbättring samt förlusten av den 
tryckta bokens kvalitéer.  Det tyder på följande diskurser: 
   

Tabell 5 Funna diskurser i materialet 
 
I rationaliseringsdiskursen står rationaliseringsvinster och sparade resurser i fokus. Man ser 
att elektroniskt publicerad litteratur kan innebära att vissa saker försvinner från dagordningen 
och därmed sparas resurser; en rad sysslor som förr krävt människan som verktyg, sköts nu 
automatiskt. Färre böcker behöver ställas upp i hyllorna, ingen bokvård behövs, e-böcker är 
billigare än tryckta böcker, ingen utlåning behöver ske, återlämningen går automatiskt, 
låntagarna kan sköta sig själva etc. Vad man kanske inte funderar lika mycket på är vad 
användarna vill ha. Vill användarna läsa på en skärm?   
 
Cavallin ger också uttryck för att e-böcker är lättare att integrera direkt i bibliotekens 
verksamhet, i jämförelse med tryckta böcker. Vidare beskriver han hur 2000 e-böcker på bara 
tre dagar var färdiga att använda; man kunde hitta dem via katalogen och söka direkt i 
böckerna. Om det hade varit 2000 tryckta böcker som levererats hade det tagit betydligt 
längre tid att få ordning på dem, så att användarna kunde nå dem.78 Det är helt klart en form 
av rationaliseringsvinst för biblioteken att det går så fort att integrera i deras verksamhet och 
går helt i linje med de diskussioner som konstrueras i de analyserade artiklarna. Cavallin 
redovisar också siffror på antal lån av e-böcker jämfört med dess tryckta förlagor, från 
Göteborgs universitetsbibliotek. ”Efter 15 månaders användning kan konstateras att e-

                                                 
77 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7. 
78 Cavallin 2002, s. 10f. 

Positiva kommentarer: 
 

Negativa kommentarer: 
 

Rationaliseringsdiskursen  
(rationaliseringsvinster, sparade resurser)
  

Tekniska diskursen 
(tekniska dimensionen) 

Diskursen om nya möjligheter  
(ökade sökmöjligheter, ökad tillgänglighet 
och minoriteter syns) 

Diskursen om förlusten  
av den tryckta bokens kvalitéer. 
(ger ingen fysisk upplevelse/inte för 
nöjesläsning, hotar den tryckta bokens existens, 
osäker kvalité) 

 Marknadsdiskursen  
(kommersiella och juridiska diskursen) 
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böckerna används mellan två och tre gånger mer än sina tryckta motsvarigheter.”79 Det visar 
på att utlåningen av e-böcker faktiskt håller en hög nivå. 
 
Tillgängligheten trycks det starkt på bland fördelarna. Detta hamnar rimligtvis i diskursen om 
nya möjligheter. Det hänger samman med de mål man också kan tänka sig med elektroniskt 
publicerad litteratur. Genom denna kan ju användarna nå litteraturen när de vill och det skapar 
helt nya möjligheter. Dessutom syftar nya möjligheter på de dynamiska egenskaper som den 
elektroniskt publicerade litteraturen har, t.ex. i form av förmågan att sammankoppla ljud och 
bild. Det konstrueras en diskussion om ökade sökmöjligheter och att minoriteter får en chans 
att synas genom elektroniskt publicerad litteratur. Det ger en bild av möjligheter för grupper 
som anses vara försummade. 
 
Som tidigare diskuterats beror de flesta problemen på att tekniken inte är tillräckligt hållbar. 
Det är ett problem som måste åtgärdas för att förbättra chanserna för den elektroniskt 
publicerade litteraturen. Man måste ta tag i detta ordentligt och pressa aktörerna på den 
kommersiella marknaden. Kanske är det rent av så att förlagen inte satsar för att de ser 
marknaden som för osäker. Biblioteken och övriga aktörer borde därför här gå samman och 
fundera på lösningar så att marknaden ökar och därmed utbudet. Man måste vända den onda 
spiralen till något gott.  
 
Föreställningen att tekniken är osäker, framkommer inte bara i de analyserade artiklarna utan 
även i annan litteratur. När man ska läsa en e-bok är den beroende av en viss programvara 
eller läsapparat (t.ex. läsplatta).80 Det är till med så att läsplattan, som ett tag sågs som en av 
e-bokens framtider, redan tillhör dåtiden.81 Enligt Cavallin är det en begränsning att det 
behövs tekniska hjälpmedel för att läsa en elektronisk text. Han delger också att han stött på 
forskare, studenter, förlag och vanliga bokläsare som inte vill läsa på skärm. Endast artiklar 
och uppslagsverk är okej att läsa i elektronisk form.82 Det innebär att de föreställningar som 
framkommer i diskussionerna även finns att tillgå utanför de studerade artiklarna. Det är 
intressant då det ytterligare understryker vilken makt som finns i dessa påståenden. Läsaren 
stöter alltså på denna konstruktion på ganska många ställen, och påverkan borde då bli ganska 
hög.   
 
Många vill kunna hålla i en bok och bläddra i den. Med en elektroniskt publicerad bok går 
inte det. Det beror delvis på att man ofta väljer att jämföra t.ex. e-böcker med tryckta böcker. 
Vad man då går miste om är e-böckernas speciella kvalitéer. Deras dynamiska förmåga är 
något tryckta böcker saknar och det bildar grunden för diskursen om förlusten av den tryckta 
bokens kvalitéer. Det framkommer också åsikter om att elektroniskt publicerad litteratur kan 
innebära den tryckta bokens fall. Man ser tryckt litteratur gå förlorad för att deras egenskaper 
inte överträffar den elektroniskt publicerade litteraturens. Dessutom tycks det som att texter 
på Internet, åtminstone ibland, inte ägnas lika mycket tid. Det ges uttryck för beskrivningar 
som menar att det i t.ex. projekt Runeberg inte framgår vilken textversion som använts och 
liknande. Väljer man att strunta i detta eftersom texterna "bara" läggs ut på nätet? 
 
Kilgour stödjer denna konstruktion och menar att den elektroniskt publicerade litteraturen har 
inneburit en radikal fysisk förändring som möts av ogillande. I nära två tusen år har 

                                                 
79 Cavallin 2002, s. 11. 
80 Subba Rao s. 367. 
81 Dahlström in print, s. 1. 
82 Cavallin 2002,  s. 12. 
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codexformen varit den allenarådande och det kan vara svårt att skiljas från det.83 Hur 
omslaget ser ut anses spela roll för vilken bok man väljer att läsa.  Det framhålls också att det 
inte går att fingra på en e-boks omslag, eller bläddra i den. Är det vikigt att känna den fysiska 
upplevelsen av en bok? Eller är det överdrivet att det måste vara så? Cavallin menar att då 
denna fysiska upplevelse försvinner, framträder andra saker som gör e-boken attraktiv.84 Ett 
tämligen träffande citat gällande förlusten av den fysiska upplevelsen återges av Dahlström: 
"att läsa Proust på en skärm är som att blicka ut över Normandie genom ett bombsikte."85 
Vidare skriver Dahlström att elektroniska texter också har en viss form av materialitet, den ser 
bara annorlunda ut. För att läsa en elektronisk text måste vi möta en kontaktyta86, någon form 
av skärm. Det anses i artiklarna vara just detta som är problemet med elektroniskt publicerad 
litteratur. Beskrivningar tyder på att man inte vill läsa via datorn, för hur ska man kunna ligga 
i hängmattan med en dator i knäet? Man kan i konstruktionen också se en känsla av att man 
vill hålla kvar vid det som man är van vid. Helt klart är dock att den framträdande åsikten i 
detta fallet är att elektroniskt publicerad litteratur inte bör användas för nöjesläsning. Att 
hävda något annat innebär att man går utanför diskursens ramar. 
 
Bland nackdelarna med elektroniskt publicerad litteratur konstrueras en bild av att den ses 
som  den tryckta bokens fall. Stundtals är beskrivningarna ganska starka och det förstärker 
ytterligare den bild man skapat. Återigen finns det agenter som utanför de analyserade 
artiklarna återger samma tanke. Dahlström menar att detta ersättningsperspektiv är störst 
bland journalister.  För dem ger det en bra story:  
 

För dessa tycktes den centrala frågeställningen vara huruvida läsplattan skulle komma att ersätta 
kodexboken av papper som huvudsaklig textbärare. Eller som frågan ofta formulerades, med det 
slags binära dramaturgi som tycks vara nyhetsindustrins motor: skulle e-boken slå ut vår kära 
gamla tryckta bok? Var läsplattan bokens framtid?87 

 
Det kanske är så att journalisterna, på jakt efter en bra story, har planterat idén att den tryckta 
boken har fått en fiende. Dahlström menar att våra tankar kring e-bokens framtid har att göra 
med hur vi väljer att se på textbärande medier i allmänhet.88 Maktperspektivet framträder här. 
Om det är så att även media konstruerar en bild av e-boken som den tryckta bokens fiende så 
förstärks bilden och påverkan på läsarna blir stor.  
 
Att avgöra vad som är bra kvalité tas också upp i några artiklar och diskuteras ganska 
frekvent. En tämligen negativ bild konstrueras där Projekt Runeberg89 ofta får stå som 
exempel på hur det inte ska gå till. Det är helt klart så att det inte är friktionsfritt att publicera 
elektroniskt publicerad litteratur. Det finns, enligt Svedjedal, vissa problem med projektet. 
Texterna som tillgängliggörs ägnas ingen större medvetenhet och kan därför inte sägas vara i 
lika god kondition som vetenskapliga utgåvor av texter.90 De skannas in på manuell väg av 
dem som har tid och lust att hjälpa till.91 Samtidigt som Internets frihet är en möjlighet 
konstrueras det genom dessa diskussioner som ett problem: hur kan man veta vad som går att 
                                                 
83 Kilgour 1998, s. 151. 
84 Cavallin 2002, s. 14. 
85 Dahlström in print, s. 8. 
86 Ibid 
87 Ibid., s. 1. 
88 Ibid., s. 2. 
89 Projekt Runeberg är ett projekt som drivs av ett gäng entusiaster på Linköpings universitet. 1997 innehöll det 
ett nittiotal skönlitterära verk, som idag (mars 2004) har utökats till 170 000 hyllmeter. 
http://www.lysator.liu.se/runeberg/admin/frivillig.html [2004-03-31]. 
90 Svedjedal 1997b, s. 32. 
91 http://www.lysator.liu.se/runeberg/admin/frivillig.html [2004-03-31]. 
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lita på? Hur ska biblioteken kunna skilja på bra och dålig kvalité? Är det upp till användaren 
att avgöra om det är bra eller dålig kvalité? Konstruktionen fördjupas av att flera bibliotek 
sägs ha integrerat texter från projektet i bibliotekskataloger. Det verkar som att det anses vara 
fel, och att biblioteken bör stanna upp och fundera på om det verkligen är vettigt. Om nu 
texterna är dåligt korrekturlästa, ska biblioteken tillhandahålla dessa till sina användare? Eller 
har biblioteken ett ansvar att selektera bort texter av dålig kvalité?  
 
Marknadsdiskursen är tämligen enkel. Den sammanfattar de beskrivningar om att marknaden 
måste bli större och att förlagen inte satsar tillräckligt. Det verkar som att många aktörer 
känner en viss osäkerhet kring elektroniskt publicerad litteratur och därför ligger lågt. 
Johansson har i sin magisteruppsats studerat förlag och författares attityder gentemot 
elektronisk publicering av skönlitteratur. Resultaten visar sig vara tämligen intressanta. Hon 
framhåller att både förlag och författare ser fördelar när det gäller reklammöjligheter, ökad 
tillgänglighet, förbättrad service, uppfyllande av marknadsefterfrågan och förbättrad 
konkurrenskraft. När det gäller dessa frågor är de alltså överens och Johansson menar att de 
kanske här bör satsa på ett samarbete.92 Därmed visar de på en attityd som kanske inte alltid 
stämmer överens med vad som konstruerats i de analyserade artiklarna. Här är 
beskrivningarna tämligen negativa och Johanssons resultat visar på att förlag och författare 
ser flera fördelar. Dock visar hennes studie också på att få av de tillfrågade respondenterna 
har prövat på elektronisk publicering av skönlitteratur och har dålig kunskap om andra som 
gjort det.93  Det tyder på en osäkerhet och ignorans inför detta tämligen nya mediet. 
 
 
5.2.1 Konsensus och konflikter i materialet  
 
Konflikterna i de analyserade artiklarna är lätträknade. Denna undersökning kan istället sägas 
präglas av konsensus snarare än konflikter. Man är överens i ganska mycket, och det innebär 
att en tämligen enhetlig bild möter läsarna. Kanske blir då påverkan större och budskapen 
tydligare. Dessutom är det intressant att även övrig forskning innehåller tydliga spår av det 
som framkommer i de analyserade artiklarna. Det bygger ytterligare på det faktum att man 
tycks vara överens i ganska mycket. Som det visade sig i genomgången av de funna 
diskurserna (se 5.2) kan varje diskurs bindas till tidigare forskning, där de i mångt och mycket 
tycks vara överens. Vad får då detta för konsekvenser? Man kan tänka sig att de konstruerade 
teman som framträder i denna undersökning, också finns representerade i annan forskning. 
Det gör att bilden av den elektroniskt publicerade litteraturen är enhetlig på många ställen, 
därmed inte sagt på alla. Det får också till följd att det är stor chans att de konstruerade 
temana ofta möter läsarna av bibliotekstidskrifter. Därmed borde chansen att läsarna påverkas 
av dessa teman vara stor, och kanske finns det de som anammar det de läser utan att tänka 
efter före. Kanske handlar de då på ett sätt som de egentligen inte kan stå för, och som i 
längden kan vara dåligt för den verksamhet de verkar inom.  
 
Antalet konflikter är klart begränsade. Det tycks som att man i mångt och mycket är överens. 
Dock finns det några punkter i materialet där samma sak beskrivs som en fördel och nackdel. 
Man kan undra om detta räknas som konflikt eller om det endast handlar om en mindre 
motsägelse? I detta faller handlar det framförallt om att man bland fördelarna beskriver något 
som en tänkbar fördel, kanske till och med som en fördel redan i dagsläget, men i behov av 
förändring. Bland nackdelarna framträder då det som måste förbättras med denna företeelse 
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för att den enbart ska hamna bland fördelarna. Det innebär att den samlade bilden av det 
analyserade materialet är konsensus och inte konflikter.  
 
De punkter där samma företeelse diskuteras både utifrån fördel och nackdel är följande: 

• Tillgängligheten ses som en av de största fördelarna, samtidigt som den uttrycks som 
en nackdel.  

• Sökbarheten måste förbättras samtidigt som den sägs vara en fördel.  
• Studenterna sägs gynnas av att denna typ av litteratur är billigare. I nästa andetag 

beskrivs elektroniskt publicerad litteratur som dyr.  
 

Som nämnts tidigare konstrueras tillgängligheten som en av elektroniskt publicerad litteraturs 
största fördel. Man anser i artiklarna att det är bra att man kan nå litteraturen när som helst var 
som helst. Subba Rao diskuterar just tillgängligheten med elektroniskt publicerad litteratur 
och menar att "downloading a title from the Internet is quicker and more convenient than 
visiting a bookshop or library."94 Det förstärker alltså de diskussioner som framkommer i 
analysen. Bland de negativa kommentarerna finns dock beskrivningar som menar att just 
tillgängligheten måste bli bättre. Det innebär att man eftersträvar en utveckling av 
tillgängligheten. Vi måste därmed förbättra den elektroniskt publicerade litteraturen så att den 
kan nås av ännu fler enklare. Att benämna detta förhållande som en antagonism är nog att ta i. 
snarare kanske det ska ses som en dragkamp av samma företeelse, allt med intuitionen att 
förbättra densamme. Den positiva delen konstrueras som förstärkt i detta antagonistiska 
förhållande, då det upprepas ett antal gånger att det är en stark fördel.  
 
Ett annat av de teman som framträder bland fördelarna med elektroniskt publicerad litteratur 
är sökbarheten. I motsats till detta anser man dock att sökbarheten är ett problem. Det späder 
ytterligare på det faktum att ett flertal detaljer gällande elektroniskt publicerad litteratur ännu 
inte är färdig utvecklade. Precis som tillgängligheten är sökbarheten något som har alla 
chanser att bli en stark fördel, men endast om den utvecklas. I dagsläget finns det helt klart 
starka röster som menar att det är en fördel.  Subba Rao menar att sökbarheten hos en e-bok är 
en av dess fördelar, eftersom det blir enkelt att hitta nyckelord och definitioner i en text.95 
Man kan ha ett helt bibliotek på sin dator och söka i dem samtidigt. Det hänger nära samman 
med drömmen om det universella biblioteket.96 Om man studerar de framkomna 
diskussionerna i ljus av vad Subba Rao säger, innebär det att sökbarheten kan ses som en 
fördel, snarare än en nackdel. Precis som när det gäller tillgängligheten är konstruktionen av 
sökbarheten som en fördel starkare än när den konstrueras som en nackdel.   
 
I tidigare forskning och övrig litteratur framkommer ofta tekniken som ett problem. Så sker 
också i artiklarna där tekniken konstrueras som ett stort problem. Den anses vara i behov av 
utveckling och ses inte som fungerande i dagsläget. När man nämner tekniken i dessa 
sammanhang menas oftast displayer, den fysiska formen (t.ex. läsplattor) och e-boks-
distributörerna.97 Bland de positiva kommentarerna i de analyserade artiklarna gömmer sig 
uttalanden som menar att e-bokens format är en klar fördel. Det förekommer alltså att man 
använder samma ord, "format", för att beskriva både fördelar och nackdelar. Här konstrueras 
alltså en bild av förvirring. Man anser det vara osäkert om elektroniskt publicerad litteraturs 
format är bra eller inte, och framförallt anses det osäkert vilket format som är bäst. Det man 
verkar vara ute efter är att formatet ska förbättras, men i princip är något bra.  
                                                 
94 Subba Rao 2004, s. 364. 
95 Ibid., s. 364. 
96 Cavallin 2002, s. 14. 
97 Subba Rao 2004 s. 366. 
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Sammanfattningsvis konstrueras alltså en bild av konflikter i materialet. Man är i sina 
diskussioner inte helt överens. Dock tycks de konflikter som finns inte vara så allvarliga som 
man kanske hade kunnat tro. När det gäller både tillgänglighet och sökbarhet konstrueras de 
framförallt som en klar fördel, men så förekommer enstaka beskrivningar av det som en 
nackdel.  
 
Det är intressant att studera de grupper som beskrivs som gynnade respektive missgynnade. 
Tabellen nedan visar på att tre grupper återfinns som både gynnade och missgynnade. Frågan 
är om det visar på en konflikt? Åtminstone kan man säga att elektroniskt publicerad litteratur 
är så mångfacetterad att den ger upphov till både fördelar och nackdelar för delar grupper. 
 
Gynnade  Missgynnade  
Biblioteken Biblioteken 
Användarna Användarna  
Förlagen Förlagen/bokhandlarna 
Institutionerna Författarna 
Tabell 5 Gynnade respektive missgynnade 
 
Här framträder ett maktperspektiv. Genom att föra fram och beskriva vissa grupper som t.ex. 
gynnade sätter man gränser för läsarens sätt att tänka och handla.  
 
För biblioteken beskrivs som en av de största fördelarna att hyllutrymmen rationaliseras och 
att bokvården försvinner. Subba Rao bidrar till dessa föreställningar. Hon menar att 
hyllutrymme sparas och att titlarna inte skadas.98 I KB-utredningen förekommer liknande 
resonemang. Man menar där att digitalisering av sköra verk kan förhindra slitage.99 Det 
innebär att de fysiska titlarna inte längre skadas, och behöver därmed inte lika stor 
omvårdnad. Dessutom kräver den inget underhåll. Det konstrueras därmed en bild av 
elektroniskt publicerad litteratur som något som kan spara resurser för biblioteken. Samtidigt 
menas att bibliotek stundtals tvingas välja mellan teknisk utrustning och pappersböcker. Är 
det då endast i teorin som det sparas resurser? För tydligen är tekniken för dyr för att köpa in. 
Man hamnar alltså här i en gråzon. Tekniken är dyr att köpa in, men när den väl finns på plats 
kan den spara resurser. Frågan är alltså om dess inköpspris kan "sparas" in efter ett tag så att 
tekniken faktiskt i realiteten kan bidra till sänkta kostnader för verksamheten, eller om 
teknikens korta bäst-före-datum är för kort för att det ska bli verklighet.  
 
När det gäller förlagen är kommentarerna överlag ganska negativa. På den positiva sidan sägs 
att elektroniskt publicerad litteratur faktiskt kan innebära en ny inkomstkälla för förlagen, då 
det är ytterligare en produkt de kan erbjuda och därmed kanske attrahera nya kunder. Enligt 
Subba Rao kan även vissa delar av publiceringsprocessen elimineras, vilket sparar pengar, 
t.ex. kostnaderna för tryckning, inbindning och att skicka böckerna.100 Bland de negativa 
kommentarerna sägs att förlagen inte uppmärksammat elektroniskt publicerad litteratur. De 
beskrivs som konservativa institutioner som ingenting gör. Vissa beskrivningar menar att 
förlagen använt e-böcker för att göra reklam för en bok, som kunderna sedan köper i tryckt 
form. Dahlström diskuterar just detta och skriver att om man är "/…/ konspiratoriskt lagd kan 
man misstänka att en och annan e-bokslösning egentligen är ett avancerat 
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marknadsföringskoncept för att kunna kränga fler tryckta böcker."101 Frågan är om det är 
enbart negativt att förlagen väljer att använda e-böckerna på ovan nämnda sätt. Åtminstone 
har de börjat skrapa på ytan och kanske kan deras användning av e-böcker utökas när de lärt 
känna mediet och dess möjligheter. Kanske upptäcker de då andra fördelar, såsom att 
publiceringsprocessen går snabbare och att ingen fysisk lagring behövs av böckerna.102 Än så 
länge verkar det tyda på att de inte håller med om att elektroniskt publicerad litteratur kan 
fungera som en ny inkomstkälla. Eller så anser de att det är alltför riskabelt att satsa på, och 
kanske väntar på att se vad som händer i framtiden. Det kan innebära ett problem för 
biblioteken. Flera kommentarer påpekar att en större bokutgivning krävs för att utvecklingen 
ska kunna gå framåt. Det innebär att de är beroende av hur förlagen väljer att satsa på 
elektroniskt publicerad litteratur. 
 
När det gäller användarna finns en rad grupper: 
 
Gynnade  Missgynnade  
Forskare Studenter 
Studenter  
Ungdomar  
Tabell 6  Gynnade och missgynnade användargrupper 
 
Studenterna är den enda användargrupp som konstrueras som både gynnad och missgynnad. 
De anses gynnas då det sägs att elektroniskt publicerad litteratur är ett prisvärt alternativ till 
att köpa boken i handeln. De anses dock på samma gång missgynnade då man säger att e-
boken kostar pengar och det beskrivs som negativt för studenterna. Två uttalanden som inte 
går ihop. När e-boken beskrivs som ett prisvärt alternativ till boken i handeln, uppfattas det 
som att det ska vara billigare. Hur kan något anses vara dyrt men ändå prisvärt? Detta tyder på 
en konflikt i materialet. 
 
Det har genomförts ganska få användarstudier när det gäller elektroniskt publicerad litteratur. 
De som har genomförts visar på att användarna inte gillar att läsa på skärm och att vissa e-
bokssystem bara kan läsas online, samt att texterna är låsta till ett visst utseende, filformat, 
standard etc. Positivt anses tillgängligheten, möjlighet att kopiera, klippa och klistra etc, vara. 
Detta gäller främst studenter. Samma undersökning visar också att de digitala texter som haft 
störst framgång är de som är svåråtkomliga i tryckt form, samt de med mervärde.103 
 

5.3 Sammanfattning 
 
I de diskurser som konstrueras framträder både positiva och negativa sätt att prata om 
elektroniskt publicerad litteratur. Det är inte diskursanalysens mening att studera 
sanningshalter i ett visst material, men man kan fundera på konsekvenserna av om ett visst 
synsätt blir legitimerande. Vad händer om läsaren påverkas mest av de konstruerade 
fördelarna eller nackdelarna? Vad betyder de framträdande diskurserna för biblioteken? För 
biblioteken är det viktigt att fundera över resultaten i denna studie. Dahlström menar att, 
oavsett hur man väljer att se på e-böcker, är det viktigt att biblioteken stannar upp och 
funderar. Man måste fråga sig varför man ska satsa på e-boken. "Jag tror många av oss alltför 
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snabbt och kanske lite okritiskt anammar det dolda grundantagandet att e-boken skall in på 
universitets- och biblioteksmarkanden, och den skall in nu. Varför då?"104 Det innebär att man 
måste bestämma sig varför man eventuellt ska satsa på elektroniskt publicerad litteratur. Ett 
problem, som Dahlström ser det, är hur e-böcker ska bevaras i ett långsiktigt perspektiv105, 
något som tillhör bibliotekens viktigaste uppgifter. Hur kan vi säkerställa bevarandet av 
elektroniskt publicerad litteratur? Det är en nyckelfråga där man bör börja fundera på 
lösningar.  
 
I några fall konstrueras en bild av att elektroniskt publicerad litteratur besitter egenskaper som 
måste tas tillvara för att utnyttja det mediets fulla potential. Det är helt klart så att e-bokens 
eventuella genombrott inte enbart beror på läsarnas acceptans. Publiceringsindustrin måste 
kunna se bortom de traditionella modellerna och istället ta tillvara e-böckernas potential. De 
ska inte ses som enbart ett hot mot den tryckta boken.106 Dahlström redogör också för 
diskussioner där medier måste fokusera på det de är bra på. Men det får inte gå hur långt som 
helst:  

"Det ligger naturligtvis ett korn av sanning i detta, men skall inte drivas in absurdum. Då blundar 
man för kontextuella faktorer och kan drivas till sådana absurda situationer som att behöva klassa 
ett färgfoto som kvalitativt bättre än ett svartvitt eller en webbsida som nyttjar rörliga bilder som 
något givet 'bättre'  än en statisk webbsida."107 

 
Man kan i den jämförande analysen se att man i diskussionerna är överens om en hel del. Det  
innebär att de synsätt som möter läsaren har många aktörer bakom sig. På så sätt tycks man ha 
en ganska homogen bild av den sociala verkligheten.  Där motsägelser förekommer är det 
dock viktigt att man går in och funderar på hur dessa kan lösas och vad som är grunden till 
dem. När man jämför de negativa och positiva konstruktionerna kring elektroniskt publicerad 
litteratur, kan man se att de flesta nackdelarna skulle kunna bli fördelar. T.ex. så beskrivs 
denna typ av litteratur som ett tänkbart alternativ till att kopiera böcker. Det tycks dock finns 
en rädsla för att släppa lös litteratur i elektronisk form, då copyright ofta benämns som en 
nackdel; hur ska vi kunna garantera att litteraturen inte sprids olovligt? Om man i framtiden 
kan lösa detta bekymmer, och konstruktionerna präglas av att det är löst, så kanske denna 
nackdel kan bli till en fördel. Kanske kan man i framtiden komma att beskriva elektroniskt 
publicerad litteratur fri inom rimliga gränser, där både användare, författare och förlag får sin 
vilja igenom. Det skulle kunna bli en bra framtid för alla parter.  
 
  
 
 

                                                 
104 Dahlström in print, s. 20. 
105 Ibid., s. 22. 
106 Subba Rao 2004, s. 370. 
107 Dahlström in print, s. 4. 
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6 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera och få ökad förståelse för hur elektroniskt 
publicerad litteratur beskrivs och konstrueras i termer av dess för- och nackdelar, i svensk 
bibliotekspress.  
 

1. Vilka för- respektive nackdelar finns enligt den undersökta litteraturen med den 
elektroniskt publicerade litteraturen?  

Enligt artiklarna finns en rad fördelar med den elektroniskt publicerade litteraturen. Dessa 
teman konstrueras som ökad tillgänglighet, rationaliseringsvinster, ökade sökmöjligheter, 
sparade resurser och minoriteter syns. I konstruktionen ökad tillgänglighet är kärnan att man 
når vad som helst när som helst. T.ex. anses man inte vara beroende av den rumsliga faktorn, 
alltså att titeln man söker finns inom fysiskt räckhåll. Det anses också vara positivt för 
studenter då tillgängligheten till kurslitteratur anses öka då köerna försvinner. När det gäller 
det andra temat som konstrueras fokuserar det kring rationaliseringsvinster och sparade 
resurser. Man beskriver det som att behovet av hyllutrymmen och bokvård försvinner. 
Dessutom anser man att priset på elektroniskt publicerad litteratur är lägre och därmed 
beskrivs t.ex. studenter som att de kan spara resurser. Till skillnad från den tryckta litteraturen 
anses det enkelt att genomföra mer avancerade och annorlunda sökningar  i elektronisk 
litteratur. Man beskriver det också som lättare att söka i delar av verk. Det sista temat bland 
fördelarna som konstrueras är att minoriteter genom elektroniskt publicerad litteratur får en 
chans att synas. Det anses vara fördelaktigt med denna typ av litteratur för speciellt ungdomar 
då de anses vara väl introducerade i Internet. Det sägs vara ett medium de känner igen.  
 
Även bland nackdelarna konstrueras en rad teman. Den tekniska dimensionen är den som 
framträder mest i materialet. Kärnan i detta tema är att tekniken inte uppfyller de krav som 
bör ställas på den för att elektroniskt publicerad litteratur ska bli funktionell. Dessutom anser 
man att tekniken är för dyr för biblioteken och det beskrivs som att den tvingar dem att välja 
mellan teknisk utrustning och pappersböcker. Den juridiska dimensionen kopplas ganska nära 
till den tekniska. Det anses vara svårt att tillgodose upphovsrätten när det gäller elektroniskt 
publicerad litteratur. Man beskriver det som att denna typ av litteratur är svårare att hålla ett 
öga på än tryckt litteratur. Exempel ges i artiklarna på hur man tekniskt ska lösa detta som 
anses vara ett problem. Den tredje dimensionen, den kommersiella, konstrueras utifrån att 
marknaden är för liten.  En av marknadens aktörer, förlagen, konstrueras som mycket 
konservativa som anses satsa för lite. Ett tema som också kantas av starka beskrivningar är att 
elektroniskt publicerad litteratur inte anses passa för nöjesläsning och inte ger någon fysisk 
upplevelse. Det anses att en bok ska man kunna bläddra i och känna på. Man tycks också vara 
oroade av att den elektroniskt publicerade litteraturen ska hota den traditionella bokens 
existens. Det konstrueras en bild av elektroniskt publicerad litteratur som en fiende på helig 
mark. Till sist anser man det vara svårt att avgöra kvalitén på vissa elektroniska böcker. 
Projekt Runeberg framställs som ett dåligt exempel.  
 

2. Vilka mål sägs den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja? 
3. Varför anses den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja dessa mål? 

Denna del av analysen är den som kan anses vara berörd av mest tolkning. Vad som 
konstrueras som målet med elektroniskt publicerad litteratur är inte alltid tydligt, och det gör 
att texterna får tolkas ytterligare ett steg. Vissa vaga konstruktioner ges dock. Man anser att 
biblioteken ska erbjuda sina användare ny teknik, som en del av sin verksamhet. Det hänger 
nog tätt ihop med att det anses vara lättare att tillgodose många fler användargrupper, då det 
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beskrivs som lättare och inte lika kostnadskrävande att uppdatera elektroniskt publicerad 
litteratur. Även den litteratur som inte är mest eftertraktad kan därmed göras tillgänglig på ett 
billigare sätt än innan, menar man. Dessutom konstrueras tydliga rationaliseringsvinster i att 
använda denna "nya" teknik. Denna typ av litteratur kräver ju faktiskt inget fysiskt utrymme, 
och inte heller kräver den någon bokvård och dessa egenskaper framhävs ofta vilket förstärker 
konstruktionen. Man menar också att det är ett faktum att tillgängligheten och 
sökningsmöjligheterna ökar och det är i sig tydliga mål med den elektroniskt publicerade 
litteraturen. T.ex. så kan vem som helst tillgängliggöra litteratur som de anser att alla bör ta 
del av. Projekt Runeberg är ett tydligt exempel här, som dock oftast konstrueras som ett dåligt 
exempel på projekt där textkvaliteten ägnas för liten uppmärksamhet.  
 

4. Vilka beskrivs som gynnade respektive missgynnade av elektroniskt publicerad 
litteratur? 

I artiklarna framställs ett antal grupper som gynnade av elektroniskt publicerad litteratur: 
biblioteken, användarna, förlagen och institutionerna. De grupper som beskrivs som 
missgynnade anses vara: Biblioteken, användarna, förlagen/bokhandlarna och författarna. Det 
innebär att denna konstruktion innehåller en del konflikter; tre av fyra grupper konstrueras 
som både gynnade och missgynnade. Det är dock endast studenter som vid en närmare 
anblick konstrueras som en konflikt när det gäller sakinnehållet. De övriga grupperna anses 
vara gynnade respektive missgynnade av olika orsaker.  
 
Vid den jämförande analysen framträder en bild av övervägande konsensus. I de allra flesta 
fallen är man överens, även om det förekommer fall där samma företeelse framträder inom 
både för- och nackdelarna. Oftast konstrueras dock diskussionerna så att företeelsen som tas 
upp är något man t.ex. ser som en fördel men att den fortfarande har en hel del nackdelar. 
Man tycks alltså vara ute efter att beskriva det som måste förbättras för att denna företeelse 
ska kunna beskrivas som en fördel.  

• Tillgängligheten ses som en av de största fördelarna, samtidigt som den uttrycks som 
en nackdel. Dock är konstruktionen av den som fördel riktigt stark och framträdande 
medan den som nackdel är i periferin. 

• Sökbarheten anses kräva förbättring samtidigt som den konstrueras som en stark 
fördel. Även här framhävs den fördelaktiga sidan medan den negativa får stå tillbaka. 

• Diskussionen kring studenterna konstrueras en aning annorlunda än ovan nämnda 
punkter. Man konstruerar elektroniskt publicerad litteratur som billigare och ett 
prisvärt alternativ till boken i handeln. Men man menar också att studenterna 
missgynnas då elektroniskt publicerad litteratur kostar pengar.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Saker som kunde ha gjorts annorlunda tyder på att det finns ytterligare forskning att bedriva. 
Ett exempel är att välja andra tidskrifter som då bildar ett annat undersökningsmaterial. 
Intressant hade då varit att se hur väl resultaten stämmer överens. Är det samma diskurser 
som träder fram? Ytterligare exempel är att välja en annan typ av teori och metod, som t.ex. 
intervjumetoden. Genom att intervjua olika företrädare för den litterära branschen kan man få 
fram den syn som existerar ute på marknaden. Även här är det intressant att ställa sig frågan 
om den stämmer överens med den bild som framträder i denna undersökning. Forskningen 
kan också utvecklas i ett annat led. Det vore intressant att studera och intervjua användare 
inom olika grupper. Vad tycker de om elektroniskt publicerad litteratur? Anser de sig vara 
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gynnade eller missgynnade? Kanske är de av en annan åsikt än vad som framträder i denna 
undersökning.  
 
En viktig fråga man bör ställa sig är om man besvarat sina frågeställningar. Den första frågan i 
denna undersökning kan med fördel anses vara besvarad. Det framkommer i materialet ett 
antal teman kring fördelar och nackdelar samlas. På vissa ställen anges exakt att det anses 
vara fördelar respektive nackdelar, medan det på andra ställen kan läsas mellan raderna. 
Tydligt är dock att diskussionerna och konstruktionen av sådana diskussioner förekommer. 
Även när det gäller vilka som gynnas respektive missgynnas, uttrycks det stundtals i klartext. 
Vissa grupper anses vara gynnade medan andra är missgynnade. I tre av fyra fall stämmer 
dessa grupper helt överens, vilket är anmärkningsvärt. Den första delfrågan, vilka mål som 
finns med den elektroniskt publicerade litteraturen, innebar ett stort mått av tolkning från min 
sida. Huruvida det anses rätt kan man tvista om. Det visar dock på att det kanske i detta fallet 
finns mer att göra. Ett tänkbart undersökningsämne skulle här kunna vara att man med hjälp 
av intervjuer frågar agenter på den litterära marknaden vilka mål de anser finns med den 
elektroniskt publicerade litteraturen. Därmed borde man få tydligare mål, och tolkningen 
behöver inte ligga på samma nivå.  
 
Ett ytterligare uppsatsämne är att välja en annan tidsperiod för undersökningen. Som 
urvalsprocessen i denna uppsats visar på fanns många artiklar som diskuterade detta ämne 
runt 1999. därmed finns det utrymme för fler undersökningar genom att se det i ett annorlunda 
tidsperspektiv. Det skulle nog kunna visa på intressanta resultat och kan också ställas mot den 
tidsperiod artiklarna kommer ifrån. Tyckte man annorlunda för tio år sedan? Kan man se en 
historisk skillnad i resultaten jämfört med denna undersökning? 
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7 Avslutande sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur elektroniskt publicerad litteraturs för- 
respektive nackdelar konstrueras i fyra biblioteksrelaterade tidskrifter. Genom att visa på 
denna helhet kan man se vilka eventuella konflikter som finns i materialet och var man 
därmed behöver enas. Det har i uppsatsen funnits en huvudfrågeställning: 
Vilka för- respektive nackdelar finns enligt den undersökta litteraturen med den elektroniskt 
publicerade litteraturen? 
För att kunna fördjupa denna fråga har ytterligare tre delfrågor ställts: 
Vilka mål sägs den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja? 
Varför anses den elektroniskt publicerade litteraturen befrämja dessa mål? 
Vilka beskrivs som gynnade respektive missgynnade av elektroniskt publicerad litteratur? 
 
För att besvara dessa frågeställningar krävdes en bra teori och en bra metod. Diskursanalysen 
bjuder på teorier som kan visa på intressanta resultat, och de metodologiska verktyg som 
fanns att tillgå ansågs uppfylla syftet väl. Därför valdes diskursanalysen som teori och metod. 
Den innebär att vår kunskap om världen inte är objektiv sanning och social konstruktion av 
kunskap och sanning  innebär sociala konsekvenser. Diskursteorin är en del av 
diskursanalysen, och är grundad av Laclau och Mouffe. De ger ett flertal begrepp som i denna 
undersökning delvis används som metodologiska verktyg.   
 
Inom diskursanalysen är makt centralt. Det finns vissa synsätt som kan sägas vara de rätta, 
och i det analyserade materialet framträder ett antal teman. När man pratar om elektroniskt 
publicerad litteratur ger det alltså viss legitimitet att utgå från dessa: 
 
Positiva teman: Negativa teman: 
Ökad tillgänglighet Den tekniska dimensionen 
Rationaliseringsvinster/sparade resurser Den kommersiella dimensionen 
Ökade sökmöjligheter Den juridiska dimensionen 
Minoriteter syns Ger ingen fysisk upplevelse 
 Hotar den traditionella bokens existens 
 Osäker kvalité 
Tabell 4 Funna grupper inom positiva respektive negativa kommentarer 
 
Resultaten visar på att konsensus oftast råder i materialet. Några diskussioner konstruerades 
som både en fördel och en nackdel, men dessa visade snarare på var förbättringar behövs än 
rena konflikter. En företeelse sågs som en fördel, men bland nackdelarna påpekades att den 
behöver förbättras för att bli den starka fördel den har potential till. 

• Man säger att tillgängligheten är en stark fördel när det gäller den elektroniskt 
publicerade litteraturen. I nästa andetag konstrueras en bild som menar att just 
tillgängligheten måste bli bättre. Man skapar därmed både en positiv och en negativ 
bild av tillgängligheten till elektroniskt publicerad litteratur. 

• Det beskrivs som en klar fördel att man kan genomföra fulltextsökningar och 
avancerade sökningar. Samtidigt menar man dock att sökningarna måste förbättras. 
Dock är konstruktionen av  sökbarheten som en fördel betydligt mer framträdande än 
som en nackdel. 

• Studenterna sägs gynnas av att denna typ av litteratur är billigare. I nästa andetag 
beskrivs elektroniskt publicerad litteratur som dyr.  
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För att besvara delfråga 3 studerades analysmaterialet utifrån vilka som beskrivs som gynnade 
respektive missgynnade. Det framkom ett antal grupper där de gynnade sägs vara biblioteken, 
användarna, förlagen och institutionerna. De missgynnade sägs vara biblioteken, användarna, 
förlagen/bokhandlarna och författarna. Man kan se motsägelser i materialet här, då tre av fyra 
grupper nämns som både gynnade och missgynnade. Bland studenterna framträder den 
tydligaste konflikten. För dem anses det vara en fördel att elektroniskt publicerad litteratur är 
ett prisvärt alternativ till boken i handeln, medan det sägs vara en nackdel att denna litteratur 
kostar pengar.   
 
Vilka mål som fanns med den elektroniskt publicerade litteraturen var svårt att urskilja, och 
graden av tolkning blev därför högre än innan. Denna del av analysen är den som kan anses 
vara berörd av mest tolkning. Biblioteken bör tillhandahålla ny teknik, och fler 
användargrupper kan tillgodoses genom denna typ av litteratur då den är lättare och inte lika 
kostnadskrävande att uppdatera. Rationaliseringsvinster är ett tänkbart mål och det på grund 
av att elektroniskt publicerad litteratur inte tar någon fysisk plats och inte kräver någon 
bokvård. Tillgängligheten för användarna till biblioteket ökar då elektroniskt publicerad 
litteratur kan vara tillgänglig dygnet runt vart man än befinner sig. 
 
Ett antal diskurser framträder i materialet. Rationaliseringsdiskursen präglas av 
rationaliseringsvinster och sparade resurser. Diskursen om nya möjligheter tar tillvara de 
dynamiska egenskaper som elektroniskt publicerad litteratur har, och som tryckt litteratur 
saknar. Den tekniska diskursen präglas av att tekniken fortfarande inte är tillräcklig. 
Diskursen om förlusten av den tryckta bokens kvalitéer innebär att vissa anser den elektroniskt 
publicerade litteraturen inte passar för nöjesläsning. Egenskaper som att kunna lukta på en 
bok är något den tryckta litteraturen har men inte den elektroniska. Marknadsdiskursen 
handlar om att marknaden måste förbättras och att förlagen inte satsar tillräckligt.  
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