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accommodated in the traditional deposit submission criteria. 
Certain information accordingly risks being lost. This 
problem has been reviewed in a national public study with 
the purpose of providing proposals for new legislation. Our 
thesis is focused on the central questions of the appearance 
of the discourse surrounding "what is to be preserved" and 
which definitions of document have been presented in the 
discourse. 

To answer the first question, we have utilised the discourse 
theory of Laclau and Mouffe and for the second question we 
have used the model presented by the Pédauque research 
group containing three proposals for a definition of 
document. The conclusion of the discourse analysis is, 
among other things, that we identified the overarching 
themes of the discourse as: democracy, cultural preservation, 
technical development, accessibility and publication. There 
is an antagonism within the discourse as regards the level of 
accessibility of electronic online information and the level of 
priority of collection in relation to privately and 
professionally published material. Our analysis of the 
definition of document led to the conclusion that Pédauque’s 
document perspectives is used in an integrated manner in the 
discourse and that these are dependent upon each other when 
the actors in the discourse present them. 
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1. Inledning  

Under vår tid på Bibliotekshögskolan i Borås har vi upprepade gånger stött på 
funderingar kring den ökade mängden information som omger oss. Ökad 
informationsmängd är för biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) en 
grundläggande fråga som kan ses ur ett otal perspektiv, som ett problem eller möjlighet. 
Den bästa infallsvinkeln kanske är att se problemet som en möjlighet att finna en 
lösning. Vår uppsats handlar om de problem som uppstår då en kulturarvsbevarande 
institution ställs inför stora praktiska förändringar. Riktlinjer för till exempel svenska 
kulturarvsbevarande institutioner med inriktning mot dokument (det vill säga inte 
muséer, byggnadsvård med mera) har tidigare varit enklare att applicera på det material 
som är aktuellt för insamling. Dokument som gjorts tillgängligt för allmänheten samt 
rör svenska förhållanden ska sparas. Den så kallade informationsåldern innebär 
emellertid nya förutsättningar. Tydliga exempel är elektroniska publikationer och 
Internet. Dessa nya förutsättningar har uppmärksammats och utretts av berörda 
instanser. Detta pågående arbete ser vi som ett försök att från institutionellt håll att 
tackla de problem som identifieras i en värld av ökad information. Nya sätt att 
framställa och publicera information utmanar dokumentbegreppet. 

Vi ska titta närmare på den diskurs som uppstår kring vad som skall sparas och läggas 
till det nationella kulturarvet. Detta i olika aktörers uttalanden om en pliktleverans som 
står inför en förändring till följd av nya publikationsförutsättningar. Vi ska utifrån detta 
undersöka vad som, inom diskursen, läggs in i begreppet dokument. 

Då E-pliktutredningen inte inneburit några förändringar i pliktexemplarslagen ser vi ett 
värde i att försöka analysera diskursen kring "det som skall sparas". Vad var det som 
gjorde att inga förändringar av pliktexemplarslagen genomfördes? Vi kan misstänka att 
svaret finns i de texter vi ämnar analysera. Genom att se hur det talas om dokument kan 
vi kanske identifiera områden inom diskursen där avvikande åsikter uttrycks kring vad 
som är ett dokument, och vad som är dess egenskaper. En orsak till att utredningen inte 
medförde någon förändring kan vara att det inom diskursen finns olika sätt att betrakta 
dokumentet. Något som i sin tur gör det svårt att diskutera och enas om frågan vad som 
skall samlas in i en pliktexemplarsverksamhet. 

På KB:s hemsida kan läsas att regeringen
1
 förespråkar att arbetet med ett lagförslag 

skall fortskrida och skyndas på under 2007
2
. Faktum kvarstår dock att nuvarande arbete 

med insamling av pliktexemplar regleras av en drygt 13 år gammal lag vars utformning 
lämnar en stor del av samtidens producerade dokument utanför. Vi ser det som viktigt 
att försöka förstå varför ingen förändring av pliktexemplarslagen ännu trätt i kraft. I 
uppsatsen försöker vi ge ett svar på frågan. 

1.2 Bakgrund 

Vi vill placera vår uppsats i en bakgrund som förklarar varför dokumentet är så viktigt 
för kulturarvsbevarande verksamhet. Genom att belysa bakgrunden till 
kulturarvsbevarande praktiker ger vi en förklaring till hur denna verksamhet har 

                                                 
1 Vilken regering framgår ej. KB uttrycker det som ”nuvarande regering” och webbsidan uppdaterades 
senast i februari 2007 men om just denna uppgift uppdaterades vid tillfället finner vi tveksamt med tanke 
på regeringsskiftet under hösten 2006. 
2 Kungliga Biblioteket, c. 
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uppstått. Vårt syfte med att måla upp denna bakgrundsbild är att visa på de komplexa 
frågor som kan rymmas inom verksamheter som denna. Vi vill också visa på vikten av 
att det finns medvetenhet om dessa frågor, nu kanske mer än någonsin då möjliga vägar 
till publicering växer explosionsartat. 

1.2.1 Gemensamt kulturarv 
Begreppet nation i dess moderna betydelse går inte längre bak än till sjuttonhundratalet 
då grupper av människor började klassificeras efter nation. Nationalitet blev en 
grundläggande och nödvändig förutsättning för både social och individuell identitet.

3
 

Ett sätt att skapa en gemensam identitet är via språket. Nationalspråk kan sägas vara 
artificiella konstruktioner, och inte den nationella kulturens språkliga grund som 
nationsivraren hävdar. Snarare kan nationsspråken ses som en standardisering och 
homogenisering av dialekter.

4
 Historikern Eric J. Gellner påpekar skillnaden mellan 

folkets språk och elitens. De mindre folkspråken ser han som osynliga och 
kontextbundna, då de är inneslutna i sin egen gemenskap, medan elitens språk är mer 
normativt och kontextobundet.

5
 Elitens språk är alltså mer lämpat för politiska och 

andra ”viktiga” områden som berör fler människor och fick således stå modell för 
nationalspråket. 

Detta kan möjligen låta lite torrt, att en stark nationell identitet kan byggas utifrån ett 
standardiserat språk som kanske ingen känner sig riktigt hemma i. Gellner visar då på 
två varianter av tillhörighet gentemot en nation, nämligen vilja och kultur. Gellner 
menar med vilja att en grupp människor som önskar bestå som gemenskap förutsätter 
frivillig anslutning och identifikation, lojalitet och solidaritet. Detta väger Gellner mot 
kultur som gemensam nämnare för gemenskap.

6
 En nation byggs av en kombination av 

dessa element. Viljan kan kopplas till själva statsbildningen medan kultur genomsyrar 
hela samhället och måste definieras och bibehållas genom staten, alltså viljan. Gellner 
kallar denna symbios för nationalismens hemlighet.

7
 Vi väljer att se 

kulturarvsbevarande institutioner som representanter för statens vilja att samla kulturen. 

1.2.2 Föreställda gemenskaper 
Benedict Anderson kopplar uppkomsten av nationalstaten till ett gemensamt språk. 
Genom att dela ett språk kan nya idéer spridas och kulturella uppfattningar ifrågasättas. 
Nationalstaten växte fram genom social, ekonomisk och vetenskaplig utveckling, en 
utveckling som inte blivit av om det inte varit för boktryckarkonsten och vad Anderson 
kallar tryckkapitalismen.

8
 

Efter att marknaden för litteratur på latin blivit mättad började det tryckas på folkspråk. 
Dessa texter spred de idéer som förändrade de ovan nämnda kulturella uppfattningarna 
till en bredare publik. För att de nya marknaderna för böcker på folkspråk inte skulle bli 
för små uppstod tryckspråk som sammanfogade närsläktade folkspråk. På så sätt 
uppstod gemensam grammatik och syntax. Genom att sprida idén om nationen på det 
egna språket blir de två enheterna språk och nation ett och konstruerar gemenskap och 
                                                 
3 Hobsbawm 1998, s. 11ff 
4 Hobsbawm 1998, s. 74 
5 Gellner 1997, s. 25 
6 Gellner 1997, s. 75f 
7 Gellner 1997, s. 32 
8 Anderson 1992, s. 46 
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solidaritet.
9
 Tanken som uppstår är att då vi talar samma språk måste vi också ha något 

gemensamt. För att denna gemenskapskänsla skall uppstå och leva vidare behövs 
kulturprodukter som till exempel poesi och prosa. Genom litteraturen uppstår ett 
kollektivt minne som kan användas för att underbygga starka patriotiska känslor. 
Språket blir känslomässigt både individuellt och gemensamt. Anderson uttrycker det 
som att: ”Genom detta språk, som man möter i modersknät och blir kvitt först vid 
graven, återskapas ett förflutet, föreställs en gemenskap och dröms om en framtid.”

10
 

Hur går det då till på ett mer konkret plan? Anderson menar att kartor, muséer och 
folkräkning kan ses som institutionaliserade verktyg för nationsbyggande. Kartor 
befäster territoriet, museer skapar nationella regalier och folkräkningen ger 
medborgarna en given plats, en röst i nationen.

11
 Dessa exempel blir en del av ett 

klassifikatoriskt raster som Anderson lägger över nationen.
12

 Biblioteket kan ses som en 
del av detta raster. Ses nationens karta som ett geografiskt dokument kan 
dokumentet/biblioteket ses som en karta över nationen. Biblioteket är en nödvändig 
institution för att medborgare skall kunna känna gemenskap med andra medborgare, 
trots att de troligen aldrig kommer mötas. För att understryka det kollektiva minnets 
vikt jämför Anderson en nations biografi med en individs livsberättelse. En bortglömd 
barndom återuppstår genom dokument som fotografier, dagböcker, betyg, medicinska 
journaler med mera. På samma sätt uppstår berättelser om nationen genom bevarade 
dokument. Dokumenten är vittnesbörder av att något glömts bort och måste berättas om 
igen. På samma sätt som en individ vill identifiera sig med fotografiet av sig själv som 
spädbarn, identifieras nationen genom sina egna bevarade dokument.

13
 

1.2.3 Ansvar över kulturarvet 
En del av det klassifikatoriska raster som Anderson lägger över nationen kan vara ett 
nationalbibliotek, i Sveriges fall Kungliga biblioteket (KB). Sedan 1661 har KB haft 
ansvar att bevara det svenska trycket. Genom en förordning om pliktexemplarleverans 
skulle allt tryckt material skickas till KB. Till att börja med handlade det mer om 
kontroll och censur än att värna det svenska kulturarvet. Med tiden upptäcktes 
emellertid också andra fördelar med pliktleverans, det var till exempel ett bra sätt att 
garantera svenska universitet tillgång till tryckt material. Frågan är emellertid inte helt 
oproblematisk. Etnolog Stefan Bohman, med en rad publikationer runt musei- och 
kulturarvsfrågor på meritlistan, påtalar att det finns olika tolkningsmodeller för historia. 
En av de mest framträdande och populära av dessa är att historia, såsom vi upplever den 
idag, enbart kan förklaras som nutida konstruktioner eftersom det är omöjligt för 
uttolkaren att bortse från samtiden. Detta vill säga att när historien läses anlägger 
läsaren tolkningsraster skapade i nutid som påverkar upplevelsen av historien.

14
 En 

tanke som denna problematiserar möjligen den verksamhet som har till uppgift att välja 
ut vad, av samtida publikationer, som skall väljas ut respektive väljas bort i fråga om 
kulturarv.  

En idé som skulle kunna bjuda på en lösning i frågan är att bortse från alla möjliga 
tolkningar och i stället endast försöka beskriva historia på det sätt som människor 

                                                 
9 Anderson 1992, s. 47-56 
10 Anderson 1992, s. 148 
11 Anderson 1992, s. 157-174 
12 Anderson 1992, s. 175 
13 Anderson 1992, s. 192 
14 Bohman 1997 a, s. 34 
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upplevde den i den aktuella tiden.
15

 Denna syn närmar sig vad KB och anknutna 
institutioner står inför vad gäller publikationer på Internet idag, varav en stor mängd är 
just samtidsbetraktelser av “vanliga människor”. Bohman ser dock problem i metoden 
då det är omöjligt att avgöra vad, av allt människor upplever, som varit, eller i vårt fall 
är, viktigast och störst. Något som måste tas hänsyn till eftersom ett totalt bevarande 
inte är en möjlig lösning. Viktigt att notera är också Bohmans konstaterande att även 
rena beskrivningar av skeenden lätt blir styrda och värderande. Vad som väljs ut för 
uppvisning förmedlar vad som betraktas som viktigt ur exempelvis en tidsperiod. 

16
 I 

denna uppsats utgår vi från att kulturarvet, som bildar bas för framtida förståelse av 
dagens samhälle, inte är eller kan bli en neutral spegling av hur samhället på alla plan 
ser ut idag. Det är däremot lätt hänt, menar Bohman, att kulturarvet framställs som och 
kanske till och med hävdas vara objektiva speglingar. Personal vid 
kulturarvsinstitutioner kan med hjälp av sin status som professionalister ge en bild av 
kulturarvet som självklart, naturligt framträdande och utan inblandning från utväljande 
händer. Något som människor utan samma historiska ämneskunskaper har svårt att sätta 
emot. Detta objektivitetsfenomen är ett viktigt led i att skaffa sig och upprätthålla 
tolkningsföreträde.

17
 

Idag är det KB och andra kulturarvsbevarande institutioner (se Avgränsningar och 
definitioner, kapitel 1.6) som har en viktig funktion i att bevara det svenska kulturarvet i 
form av tryckt material. Ur Andersons perspektiv är KB en viktig kugge i skapandet av 
en nationell biografi. 

Då grundtanken med pliktexemplarleverans var att kontrollera och censurera infördes 
en fullständighetsprincip, det vill säga ingen gallring skulle ske, allt skulle kontrolleras. 
En princip som fått leva kvar till modern tid men med motivationen att ingen institution 
eller tjänsteman skall kunna besluta vad som kommer efterfrågas i framtiden.

18
 KB skall 

vara ”framtidens minne” som KB-utredaren Gunnel Stenqvist säger.
19

 Tiden har sin 
gång och nya utmaningar dyker dock upp bland annat genom den tekniska utvecklingen. 
Både Stenqvist och Sven Allerstrand (utredare i E-pliktutredningen samt direktör på det 
som tidigare hette Arkivet för ljud och bild, numera Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)) 
påpekar den prekära situation som KB befinner sig i: ”Den nyproducerade textmassan 
måste räddas till eftervärlden – oavsett form och innehåll. Det brådskar!”

20
 Allerstrand 

som varit med länge, säger att det var med AV-medierna (Audiovisuellt material) som 
svårigheterna började på allvar.

21
 Det är alltså uppkomsten av nya medier som är 

orsaken till svårigheterna. Verksamheten runt pliktexemplar försöker hålla jämna steg 
med den tekniska utvecklingen, vilket får Allerstrand att undra om ett system med anor 
från 1600-talet är det rätta instrumentet för att fånga dagens medieutbud. Allerstrand 
antyder att det ständiga utredandet i frågan är symptomatiskt (mellan 1977 och 1998 har 
fem stora utredningar och översyner gjorts).

22
 Något i de nya medieformerna är 

grundläggande problematiskt ur ett bevarandeperspektiv.  

Inom ramarna för KB:s verksamhet pågår redan nu insamling av den svenska delen av 
Internet, men än så länge sker detta i projektform och är ett frivilligt initiativ. Projektet 

                                                 
15 Bohman 1997 a, s. 34 
16 Bohman 1997 a, s. 34 
17 Bohman 1997 b, s. 22f 
18 Allerstrand 2006, s. 363ff 
19 Stenqvist 2006, s. 88 
20 Stenqvist 2006, s. 83 
21 Allerstrand 2006, s. 365 
22 Allerstrand 2006, s. 378 
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Kulturarw3 startade 1996 och syftar utöver själva insamlingen även till att utreda frågor 
om bevarande och tillgängliggörande. Ansatsen är att samla så brett som möjligt med 
hänvisning till att det är svårt att i nuläge avgöra vad som i framtiden kommer att anses 
vara värdefullt respektive inte av intresse. En skillnad mellan de olika typerna av 
material som samlas in är emellertid att allt inte katalogiseras, där görs ett urval, men 
den okatalogiserade delen är dock sökbar om än i något mindre organiserad form. Den 
insamlade informationen nås via datorer i KB:s lokaler och målet är att sökning skall 
kunna utföras på liknande vis som via de sökmotorer som finns tillgängliga på Internet. 
KB vill också göra det möjligt att söka i tid likaväl som i rum, det vill säga att följa en 
webbsidas utveckling över tid.

23
  

Det material som samlas in är periodika av olika slag (runt 100 dagstidningar dagligen), 
personliga hemsidor och statiska dokument. Det som väljs bort eller prioriteras lägre är 
material av typen diskussionsgrupper, e-postlistor och ftp-protokoll, material som är 
mer benäget att ändras från dag till dag. Utöver detta finns också nationalitetsaspekten 
att hålla sig till. Till en början utgick detta kriterium från domännamnet och allt under 
.se, toppdomänen för svenska webbsidor, samlades in. Det blir dock vanligare att andra 
domäner används även för svenska webbsidor, exempelvis .com, .org och .nu. Svenska 
sidor under dessa domäner samlas in även de. Sedan starten för projektet Kulturarw3, 
1996, har ungefär tretton så kallade svep gjorts. Insamlingen sker med hjälp av ett 
automatiserat datorprogram som söker upp och samlar in de webbsidor som uppfyller 
nationalitets- och materialtypskriterierna och dessa lagras sedan på magnetband.

24
 

1.3 Presentation av forskningsobjekt och material 

1.3.1 E-pliktutredningen 
Sven Allerstrand fick 1996 i uppdrag av regeringen att göra en översikt av lagen om 
pliktexemplar av dokument (SFS 1993:1392). Utredningen tog sig namnet E-
pliktutredningen. På grund av omfattande informationstekniska förändringar vad gäller 
produktion och offentliggörande av dokument behövdes en utredning som kunde 
överväga och eventuellt föreslå ändringar i pliktexemplarslagen. Syftet med utredningen 
var att även fortsättningsvis bevara, tillhandahålla kulturarvet samt säkra 
förutsättningarna för forskning. Pliktexemplarslagen omfattar redan idag elektroniska 
dokument som finns fixerade i externa minnesbärare som exempelvis cd-rom och 
disketter. Utredaren Sven Allerstrands uppdrag var mer konkret formulerat att se över 
förutsättningarna för den information som endast finns tillgänglig online och de 
elektroniska dokument som utgör underlag för tryckt material. Allerstrand ser en fara i 
att en stor mängd information aldrig framställs som dokument i fixerad form och 
således faller utanför den rådande lagstiftningen.

25
 

Frågan om bevarande av elektroniskt material har berörts i tidigare utredningar med 
skiftande resultat. Biblioteksexemplarsutredningen (SOU 1989:89) föreslog ingen 
åtgärd för att bevara elektroniskt material tillgängligt online då det både ansågs 
principiellt diskutabelt, svårt att genomföra rent praktiskt samt mycket resurskrävande. 
Pliktleveransutredningen (1992:92) berör frågan om elektroniskt material mer i detalj 

                                                 
23 SOU 1998:111, s. 105-110 och Kungliga Biblioteket, a. 
24 SOU 1998:111, s. 105-110 och Kungliga Biblioteket, a. 
25 Passim SOU 1998:111 
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och föreslår att programvaror (till exempel operativsystem, textbehandlings- och 
administrativa program) inte skall ses som dokument i sig utan som redskap för att 
behandla information. Pliktleveransutredningen föreslår även att elektroniskt material 
som kommer att framställas i en annan mediaform inte bör omfattas av 
pliktexemplarslagen. Argumentet är att det elektroniska materialet inte har 
offentliggjorts i sin elektroniska form och det strider således mot tanken att dokument 
skall sparas i den form de offentliggjorts. Vidare menar utredningen att dataspel snarare 
skall ses som leksaker än dokument som lagrar information och de hamnar då utanför 
pliktexemplarslagen. Vad gäller elektroniska dokument gör utredningen skillnad på 
elektroniskt material fixerat på ett externt objekt och information tillgänglig online. 
Pliktexemplarutredningen föreslog, liksom Biblioteksexemplarsutredningen, att online-
baserat material inte skall samlas in. Argumenten var av praktisk och ekonomisk natur. 
Utredaren menar dock att innehållet i online-material principiellt bör behandlas som 
andra dokument om pliktexemplarslagens mål skall kunna uppfyllas och en fullständig 
bild av Sverige bevaras. Utredarens förslag att inte låta material tillgängligt endast 
online omfattas av pliktexemplarslagen ingick i den följande propositionen 
(Regeringens proposition 1993/94:10).

26
  

E-pliktutredningen har inget att invända mot föregående utredning på området 
(Pliktexemplarutredningen) vad gäller de övergripande målen för en pliktleverans, det 
vill säga: 

1. Vi skall bevara och tillhandahålla yttringar av svenskt liv, svenskt 
samhälle och svensk kultur för eftervärlden. 

2. Materialet skall så vitt som möjligt kunna nyttjas av alla. 

3. Målen skall ges lagform under hänsynstagande till tidigare svensk och 
internationell lagstiftning och erfarenhet. 

4. Lösningarna skall ta hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen och 
finna tillfredsställande organisatoriska former.

27
 

Utredaren vill emellertid, med hänsyn till den mängd elektroniskt publicerad 
information som uppfyller de kriterier som gäller för leveransplikt, föreslå några 
ändringar och tillägg i pliktexemplarslagen (SFS 1993:1392). Detta bland annat vad 
gäller: 

Internet: I E-pliktutredningen föreslås att KB och SLBA med hjälp av robotteknik skall 
samla in ett urval av merparten av material publicerat på Internet. De databaser som inte 
kan nås genom robotteknik skall kunna krävas in på begäran, antingen överförda på 
externt lagringsmedia eller på elektronisk väg. Ett annat problem är material som är 
skyddat av lösenord. Utredaren föreslår att berörda myndigheter skall kunna kräva att få 
fri tillgång till dessa lösenord. Utredaren gör även skillnad på material framställt av mer 
eller mindre professionella utgivare och material av privat karaktär. Det professionella 
materialet vill utredaren spara i så täckande grad som resurserna medger. Det privata 
materialet föreslås samlas in periodvis, till exempel fyra veckor per år som sker idag 
med privat reklamradio och lokal kabel-TV. Vad som skall anses vara professionellt 
respektive privat avgörs av berörda instanser.

28
 

                                                 
26 Passim SOU 1998:111 
27 SOU 1998:111, s. 125 
28 SOU 1998:111, s. 131f 
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Konvergens: Material som består av blandade medieformer till exempel multimedia 
innehållande text, ljud och rörliga bilder har tidigare hamnat under SLBA:s ansvar. Då 
det idag är svårt att säga vart gränsen går för vad som skall räknas som ett dokuments 
huvudsakliga innehåll föreslår utredaren att antalet pliktexemplar ökas så att både KB 
och SLBA får egna exemplar. Ett exempel på sådant svåravgränsat verk skulle kunna 
vara ett textbaserat uppslagsverk med inslag av ljud och rörlig bild.

29
 

Databaser: Till skillnad från tidigare utredningar föreslår E-pliktutredningen att 
databaser tillgängliga online skall omfattas av pliktexemplarslagen. Allerstrand skriver 
att han har svårt att motivera varför en databas på cd-rom faller inom lagen medan en 
databas online hamnar utanför. Urval skall dock göras. Databaser som faller under till 
exempel arkivlagen (SFS 1990:782) och tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
behöver inte samlas in (de bevaras idag av Riksarkivet, landsarkiven och kommunala 
arkivmyndigheter). Då databaser online kan uppdateras löpande är det svårt att precisera 
vilken version som skall bevaras. Allerstrand föreslår en årlig insamling.

30
 

Datorspel och datorprogram: Utredaren anser att utvecklingen av datorspel gjort att de 
inte längre bara kan avfärdas som leksaker eller tidsfördriv. Någon ändring i lagen 
föreslås ej då dessa dokument redan idag borde falla under pliktexemplarslagen. Det 
som behövs är alltså en förändrad policy hos berörda instanser. Även vad gäller 
datorprogram ser utredaren en utveckling som gör att dessa borde samlas in. Utredaren 
hänvisar till internationell utveckling som allt mer behandlar datorprogram som något 
som skall bevaras.

31
  

Elektroniska förlagor: Då elektroniska förlagor som är ämnade att framställas på en 
annan mediaform inte kan anses vara offentliggjorda ser utredaren inte att dessa bör 
omfattas av pliktexemplarslagen. Allerstrand påpekar dock att KB bör arbeta mot att 
utveckla frivilliga donationer av till exempel dagstidningar i elektronisk form då dessa 
är billigare och mer användarvänliga än nuvarande mikrofilmade dagstidningar. 
Elektroniska förlagor till tryckta skrifter skulle även underlätta arbetet att erbjuda 
fulltextdatabaser som en tjänst gentemot användarna.

32
 

1.3.2 Remissyttranden 
E-pliktutredningens betänkande skickades ut på remiss till utvalda instanser som 
ombads avge respons på förslagen däri. 52 instanser inkom med svar varav 14 enbart för 
att påtala att de avböjde att uttala sig i frågan alternativt stödjer utredningen i sin helhet. 
Resterande 38 svar var mer substantiella och valdes av oss därmed ut att tillsammans 
med E-pliktutredningen vara underlag för uppsatsens undersökning.  

Drygt hälften av de remissyttranden som användes kommer från utbildningsinstitutioner 
och statliga myndigheter för kultur, information och forskning. Den andra stora gruppen 
yttranden kommer från organisationer med branschorienterat och/eller juridiskt 
ursprung.  

Innehållet i de yttranden vi analyserat skiftar i viss mån efter avsändarens 
intresseområden men vissa ämnen var återkommande i de flesta svar och utifrån dessa 

                                                 
29 SOU 1998:111, s. 133 
30 SOU 1998:111, s. 134ff 
31 SOU 1998:111, s. 137 
32 SOU 1998:111, s. 138 
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byggdes sedan analysen och redovisningen av densamma upp. Mer om detta står att läsa 
i inledningen till kapitel 4.1 där resultatet av undersökningen redovisas. 

Förteckningen över remissyttrandena i Litteraturlistan, som återfinns längst bak i 
uppsatsen, är uppställd enligt ordningen, först de 38 svar som vi arbetat med i analysen 
sedan de 14 som inte använts. Inbördes ordning i vilken de analyserade yttrandena 
genomgåtts är helt slumpmässig men i listan förtecknas de i alfabetisk ordning, använda 
och oanvända var för sig. I de fall instansernas diarienummer funnits redovisade i de 
kopior vi använt, förtecknas även de. 

1.4 Problemformulering 

Mot bakgrund av de idéer om ett gemensamt kulturarv som identitetskonstruktion som 
tidigare presenterats börjar vi nu närma oss det område där det kan uppstå problem. 
KB:s övergripande uppdrag är att ” … samla, beskriva, bevara och tillhandahålla allt 
svenskt tryck och publikationer med svensk anknytning som ges ut utomlands.”

33
 Detta 

har, ur kvalitetsaspekt, gjorts närmast urskillningslöst. De kriterier arbetet utgått från har 
varit att dokument som framställs i minst 50 exemplar och har gjorts “tillgängligt för 
allmänheten” skall levereras till de institutioner som har bevarandeansvar. Samma regler 
gäller för dokument framställda i utlandet och som rör svenska förhållanden. Den 10:e 
oktober 1996 gavs i uppdrag åt Sven Allerstrand att ”Mot bakgrund av de snabba 
informationstekniska förändringarna avseende offentliggörande av dokument, överväga 
och vid behov föreslå ändringar i pliktexemplarslagen i syfte att säkra förutsättningarna 
för forskning och för bevarande och tillhandahållande av kulturarvet.”

34
 Förändringar 

sker på flera olika plan, den tekniska utvecklingen banar väg för en strid ström av nya 
publiceringsformer vilket i sin tur genererar nya typer av dokument som inte faller 
under pliktexemplarslagens dokumentdefinition. Vem som helst kan med enkelhet bli 
sin egen utgivare, vilket genererar en ofantlig mängd publikationer. Kriterier som 
”tillgängligt för allmänheten” och ”minst 50 exemplar” blir omöjligt att upprätthålla då 
det inte finns möjlighet att avgöra vad, av exempelvis privatpersoners 
webbpublikationer, som är avsett att spridas till en större publik eller inte.  

Att det är termen dokument som föredras som övergripande benämning framgår av den 
nuvarande lagtexten: “I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller 
Statens ljud- och bildarkiv lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).”

35
 Vad som 

menas med dokument likaså: “I denna lag förstås med dokument ett föremål som lagrar 
information för läsning, avlyssning eller visning …”

36
 

Som utredaren Allerstrand har antytt är nya medieformer problematiskt ur ett 
bevarandeperspektiv. Om pliktexemplarslagen skall kunna följas och KB därmed kunna 
fullgöra sitt uppdrag krävs fungerande och uppdaterade riktlinjer. Ett led i arbetet att 
utforma dessa riktlinjer var E-pliktutredningen.  

 Sammanfattningsvis har den tekniska utvecklingen gett upphov till en mängd nya 
former av publikationer och kontexter i vilka dokument publiceras och mottages. Detta 
har lett till en viss förvirring angående vad som skall klassas som dokument, något som 
torde vara enhetligt i de praktiker som skapar det dokumentbaserade svenska 
                                                 
33 Kungliga Biblioteket, b. 
34 SOU 1998:111, s. 183 
35 SFS 1993:1392, 1 § 
36 SFS 1993:1392, 2 § 
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kulturarvet. En vag reglering utan klara riktlinjer kan i detta fall leda till ett selektivt 
kulturarv snarare än den breda nationalbiografi, för att låna Benedict Andersons uttryck, 
som nya möjligheter till publicering skulle kunna innebära.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att genom granskning av 1998 års E-pliktutredning och 
kringliggande texter, undersöka diskursen som framträder i arbetsmaterialet. Utifrån 
denna diskursanalys ämnar vi analysera vilket eller vilka dokumentbegrepp som 
förekommer i diskursen.  

Gällande regleringen, vad avser pliktleverans, är inte anpassad för material som till 
exempel online-publikationer utan kan snarast ses som föråldrad då det kommer till 
begreppsapparat och tillämpning. Nya typer av dokument som, bortsett från fysisk form, 
liknar sina tryckta föregångare torde erhålla samma status då det gäller bevarande. Vi 
kan anta att olika intressen ligger bakom utsagorna i materialet vi skall undersöka och 
att de därmed har skilda fokus som sammantagna ger ett gott underlag för en 
undersökning av diskursen. De som uttalar sig i frågan uttrycker troligen, explicit eller 
implicit, sin bild av vad som egentligen är ett dokument alternativt vad i ett material 
som gör att det kvalar in under lagstiftningens gränsdragning för vad som skall sparas. 

Vi anlägger en diskursanalytisk ansats vad gäller tolkning och analys av det material 
som valts ut. Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori är utvecklad med 
specifikt intresse för vilka olika diskurser inom ett område som strävar mot 
tolkningsföreträde varför vi tar den som utgångspunkt i arbetet. I vårt fall skulle 
tolkningsföreträdet kunna leda till ännu okända konsekvenser i konstruerandet av det 
gemensamma kulturarvet. Nedan följer de frågeställningar som kommer att användas 
för det fortsatta arbetet. 

1. Hur ser diskursen kring “det som skall sparas” ut; så som framträdande i 
E-pliktutredningen och tillhörande remissyttranden? 

2. Vilka dokumentbegrepp uttrycks av aktörer som uttalar sig i och om E-
pliktutredningen? 

1.6 Avgränsningar och definitioner 

KB är en av många kulturarvsbevarande institutioner i Sverige. E-pliktutredningen 
berör de institutioner som är inriktade mot dokument, bland andra Statens arkiv för ljud- 
och bild (SLBA) och vissa universitet. Huvudansvaret ligger emellertid hos KB. När vi 
refererar till kulturarvsbevarande institutioner är det de dokumentinriktade instanserna 
vi avser.  

Vi väljer att använda 1998 års E-pliktutredning och inkomna remissyttranden som 
empiriskt material för vår undersökning. Vi är medvetna om att det finns texter som 
behandlar liknande frågor, till exempel KB-utredningen (2003) och SLBA-utredningen 
(2004) Vi väljer emellertid bort KB-utredningen för att den tar ett helhetsgrepp på KB:s 
verksamhet och inte koncentrerar sig enbart på pliktleverans av elektroniskt material 
som E-pliktutredningen gör. Vi väljer även bort SLBA-utredningen som koncentrerar 
sig på en översyn av endast ljud- och bildarkiveringsfrågor. Fördelen med att välja E-
pliktutredningen är att vi får ett för oss mer passande fokus på remissyttrandena. I 
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utgångsläget var vår tanke att även involvera debattartiklar ur fackpress som behandlade 
frågan men dessa lös, trots flertaliga sökningar, med sin frånvaro. Vid närmare kontroll 
av remissyttranden stod det emellertid klart för oss att utbudet av instanser och åsikter 
häri var brett varför en nyanserad bild ges av materialet trots dess, till det yttre, liknande 
karaktär.  

Det material vi väljer för undersökningen är relativt gammalt då den snabba tekniska 
utvecklingen tas i beaktning. Vårt fall är emellertid än idag aktuellt. På KB:s hemsida 
kan vi läsa att arbetet med att frammana en ny pliktlag fortskrider och till och med 
påskyndas under 2007. Med stöd av uttalanden som detta, samt det faktum att 1998 års 
E-pliktutredning är det senaste materialet med fullt fokus på problemet tror vi ändå att 
kärnan till problemet står att finna i utredningen samt de remissyttranden som avlagts 
som respons på den.  

Vi utgår från ett kulturarvsperspektiv som vill tillgängliggöra material när vi talar om 
bevarande. Det är alltså inte bevarande i meningen skydd mot förfall, till exempel 
digitalisering av ömtåligt material. En sådan aktivitet kan ses som en 
kulturarvsbevarande åtgärd, men i denna uppsats lägger vi inte fokus på den här typen 
av bevarande. I vår uppsats utgår vi från en bevarandedefinition som sätter fokus på att 
material måste sparas och finnas tillgängligt för att kunna bli en del av ett kollektivt 
minne. Andra bevarande åtgärder blir således underordnade, men likväl viktiga och 
nödvändiga. 

Då vi i uppsatsen talar om begrepp (exempelvis dokumentbegrepp) avser vi, med 
utgångspunkt i Ogdens triangel det som avsändaren till en text eller utsaga, explicit eller 
implicit, lägger in i en beteckning. Ogdens triangel är ett verktyg framtaget av den 
engelske lingvisten och filosofen Charles Kay Ogden för att klargöra förhållandet 
mellan term, referent och begrepp. Triangelns modell lyder: term betecknar referent, det 
vill säga reell sak eller reellt skeende, som i sin tur faller in under begrepp. Begreppet 
uttrycks rent konkret av termen

37
. Vad avser vår uppsats så är det genom att undersöka 

texter där det talas om “vad som skall sparas” som vi har för avsikt att analysera vilka 
dokumentbegrepp som visar sig.  

1.7 Disposition 

Nedan följer en förklaring över kopplingar mellan uppsatsens olika delar, i vissa fall 
med vidhängande förklaring till delens relevans för uppsatsens helhet. 

Uppsatsen delas ganska naturligt upp i två delar varav den första presenterar 
“bakgrundsarbetet”, det vill säga de delar som är essentiella för att del två, bestående av 
själva undersökningen och vidhängande delar, skall kunna växa fram.  

Första delens kapitel 1. 2 respektive 2, Bakgrund och Tidigare forskning avser vi som 
två, varandra kompletterande, delar varifrån vårt problem i och med en snabb 
teknologisk utveckling växer fram. Vårt problem grundas i en föreställning om att en 
nations kulturarv är någonting som är viktigt att värna. Vore det inte för denna 
föreställning skulle bevarandeinstitutioner som exempelvis KB kanske idag inte funnits 
eller åtminstone inte haft en sådan omfattande verksamhet som de har. Vi vill därför 
genom kapitel 1.2 ge en bakgrund till de idéer som gör att dessa institutioner trots allt 
verkar idag och nu ställts inför problem. Genom Benedict Andersons tankar kring 
                                                 
37 Berner Öste 1968, s. 20 
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föreställda gemenskaper trycker vi också på vikten av ett gemensamt kulturarv för en 
nations identitetsskapande. Genom Anderson närmar vi oss också de delar av 
kulturarvet som är aktuella för vår uppsats, nämligen dokumenten. 

Termen dokument kan vålla viss huvudbry i fråga om definition och användning. Det 
finns en mängd teorier kring vad som egentligen är ett dokument och då detta är en 
fråga direkt relaterad till vårt problemområde presenterar vi i kapitel 2 ett antal 
forskares tankar om frågan. Kapitlet är tudelat och visar på vilka frågor som kan uppstå 
vad gäller vad som skall räknas vara ett dokument, vad som händer då ett dokument 
digitaliseras och vidare i Benedict Andersons spår vad ett dokument kan tjäna som i ett 
samhälle. Vi vill med detta kapitel ge en bild av den komplexitet som kan uppstå kring 
dokumentet och genom det förklara vikten av att utforska hur det talas om dokument 
runt en verksamhet som finns till för att säkra kulturarvet. 

Vår Problemformulering, utformad i kapitel 1.4 speglar (förhoppningsvis), tillsammans 
med Syfte och Frågeställningar vårt val av Teori och Metod som presenteras i kapitel 3. 
Diskursteorins strävan efter att blottlägga anspråk på tolkningsföreträden inom en social 
praktik fungerar bra med vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt antagande att språket 
runt praktiken är viktigt och inte bara neutralt återspeglar vad som händer, återkommer 
också det i diskursanalysen och upptar därmed ett visst utrymme i kapitlet. 

Redovisningen av undersökningen i kapitel 4 inleds med förklarande stycke till hur vi 
gått till väga. Resultatet av undersökningen innefattar även analysen eftersom dessa vid 
diskursanalyser är integrerade. Vi har valt att samla dem under rubriken Analys med 
diskursteoretiska verktyg. Diskursen, så som vi identifierade den, låg sedan till grund 
för Analys med hjälp av Pédauques dokumentbegrepp där vi använde oss av ett verktyg 
som presenteras i kapitel 4.2.  

De resultat vi fann diskuteras vidare i kapitel 5, först den inledande diskursanalysen och 
sedan de tolkningar vi gjort av de dokumentbegrepp som uttrycks i diskursen. Dessa 
diskussioner kan sägas även innefatta de slutsatser vi dragit men för läsbarhets skull 
avslutar vi kapitlet med en kortfattad redovisning av dessa Slutsatser.  

Uppsatsen som helhet, sammanfattas i kapitel 6. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras en översyn av den forskning vi tagit del av och också tagit i 
beaktning som underlag för undersökningen. Vår avsikt med presentationen är dels att 
ge en orientation i hur forskning på och tankar kring dokumentet varierat över tid men 
också angående infallsvinkel till att betrakta dokument. Kapitlets första del är av mer 
översiktlig karaktär medan andra delen smalnas av för att fokusera på idéer kring ett 
dokuments kommunikativa förmågor. Detta är intressant för uppsatsen då dokumentets 
del i förmedlande av kulturarv är vad som står på agendan. 

2.1 Vad är ett dokument? 

Det traditionella namnet på dokumenthantering i alla dess former (insamling, 
organisering, klassificering med mera) var fram till 1900-talets början ”bibliografi”. 
Termen ansågs då inte längre vara tillräcklig och byttes ut mot den nya beteckningen 
”dokumentation”. Ur dåtidens ökade informationsmängd framkom nya tekniker att 
handskas med dokument, som i praktiken var tryckta texter. Michael Buckland

38
, 

professor vid UC Berkeley School of Information, påpekar dock det faktum att det 
aldrig fanns någon teoretisk grund till varför dokument skulle likställas med just tryckta 
texter.

39
 Frågan blev således alltså var gränserna gick för vad en dokumentalist skall 

syssla med, vad var egentligen ett dokument? Frågan fick många svar med olika 
infallsvinklar till begreppet dokument. Syftet var att försöka utvidga begreppet att inte 
bara omfatta konventionella dokument som text på papper. En definition som 
innefattade alla uttryck av mänsklig tanke eftersträvades. Det innebar att även 
tredimensionella artefakter inräknades. Paul Otlet framförde tanken att ett dokument 
inte behövde vara en representation, utan även objekten i sig själva var dokument i de 
fall det var möjligt att informeras av dem genom observation.

40
 Fokus börjar således 

flyttas från dokumentets form till dess funktion. Den tyske dokumentalisten Walter 
Schuermeyer skrev 1935 att ett dokument kan ses som något som utvidgar vår kunskap 
genom att vara tillgängligt för studier och jämförelse, oavsett materiell basis.

41
 När inte 

längre den materiella formen har någon betydelse kommer tankar kring dokumentets 
natur. Den franska bibliotekarien och dokumentalisten Suzanne Briet skriver ”A 
document is a proof in support of a fact.”

42
 För Briet är ett dokument de fysiska tecken 

som påvisar ett fysiskt eller konceptuellt fenomen. Buckland sammanfattar ur Briets 
What is documentation? fyra kriterier för att något skall klassas som dokument: 

1. Materialitet, endast fysiska objekt kan klassas som dokument. 

2. Intentionalitet, objektet måste vara menat att vara ett bevis. 

3. Process, objekten måste göras till dokument. 

4. Upplevelse, objektet upplevs vara ett dokument
43

 

                                                 
38De av Bucklands texter vi hänvisar till är ”förtryck” (preprints) till en artikel, hämtade från hans 
personliga webbsida, varför sidhänvisningar saknas. Se Källförteckning för fler uppgifter. 
39 Buckland 1997 
40 Buckland 1997 
41 Buckland 1997 
42 Briet 2006, s. 9 (Det franska originalet är från 1951. Vi har använt en engelsk översättning från 2006) 
43 Buckland 1997 (vår översättning) 
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Briet ger, i samma text, ett exempel som blivit berömt: en antilop som springer fritt på 
savannen är inte ett dokument men fångas den och installeras på zoo blir den ett 
dokument. En mängd aktiviteter tar vid: pressreleaser släpps, professorer talar om den i 
kurser, en katalogpost görs på djurparken, när den dör stoppas den upp, en ny 
katalogpost görs på museet där den visas, dess läte är inspelat och sparat, den förs in i 
encyklopedier, foton tas och så vidare. Briet kallar antilopen för primärdokument och 
resultaten av kringliggande aktiviteter för sekundärdokument.

44
  

Summan av Bucklands text över utvecklingen av synen på dokumentet blir den att fokus 
har skiftat från dokumentets form till dess ändamål och funktion. Dokumentet placeras 
även i ett socialkonstruktionistisk perspektiv där människors upplevelse av "beviskraft" 
hos ett dokument blir viktigt. 

Enligt Buckland är ett fokus på funktion den rätta vägen om vi vill fånga in även de 
digitala dokumenten.

45
 Om fysisk form tas som utgångspunkt blir jämförelsen mellan 

ett konventionellt dokument och ett digitalt dito plötsligt så iögonfallande. Det ena 
konkret och pålitligt medan det andra förlorar sig bland uttryck som ”elektriska 
impulser”, ”ettor och nollor”. Av praktiska skäl får det digitala dokumentet dras med 
otillfredsställande, pragmatiska definitioner som ”allt som kan sparas på ett elektroniskt 
minne”. Får en sådan utveckling fortsätta påverkar det förutsättningarna i mer praktiska 
områden som till exempel kulturarvsbevarande. Buckland avfärdar tanken på en 
allenarådande dokumentdefinition. Han menar i stället att definitioner måste utgå från 
dokumentets tekniska miljö.

46
 Självklart finns det skillnader på ett dokument som kan 

härledas från en pappersfabrik gentemot ett digitalt collage på Internet, men funktionen 
må vara densamma.  

Den diskussion som uppstod på början av 1900-talet aktualiseras i och med uppkomsten 
av nya medieformer. Uppkomsten av nya media har en förmåga att tvinga fram nya 
tankar kring dokumentbegreppet. Så är även fallet med de digitala möjligheter som 
utvecklats på senare år. De digitala dokumenten bär på egenskaper som utmanar 
dokumentbegreppet. Behöver de någonsin få fysisk form? Vad är ett original om kopian 
är identisk? Vi vill visa på de komplexa frågeställningar som kan uppstå då en praktik 
baserad på konventionella dokument ställs inför nya typer av informationsbärare. Detta 
med två exempel från överbibliotekarien på Danmarks Biblioteksskola, Ivar A. L. Hoel 
och bibliografen Rolf E. Du Rietz. Nämnas bör att detta är att smakprov på teoretiska 
problem som kan uppstå i övergången mellan tryckta och digitala dokument. 

Hoel har utifrån en vedertagen definition resonerat kring dessa frågor. Enligt ISO 
(International Standard Organisation) “Documentation and information – Vocabulary” 
är ett dokument: “Lagrad information eller företeelse som fungerar som en enhet i 
dokumentationsprocess.”

47
 Hoel menar att varken informationen eller mediet är 

dokumentet. Det är kombinationen som i ett visst sammanhang blir till en enhet, ett 
dokument. Hoel exemplifierar med en hel bok och en sida ur samma bok, där den förra 
räknas som dokument, den senare inte. Om logiken överförs på en ljudkassett blir 
kassetten ett dokument medan ett digitalt minne innehållande fler än en databas inte blir 
det. Hoel säger även att det inte längre går att knyta ett dokument till ett intellektuellt 
innehåll eller ett upphovsrättsskyddat verk. Ett digitalt dokument kan bestå av material 
från ett otal verk som i sin tur ligger utspridda på olika servrar, sammanställt av 
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webbläsaren. En lösning på detta, föreslår Hoel, skulle vara att låta varje enskild del av 
ett mångfacetterat digitalt dokument få bli sin egen ”enhet”. Detta skulle emellertid 
innebära att en traditionell textbok med illustrationer blir dokumentmässigt uppdelad, 
texten för sig, varje illustration för sig.

48
 

Du Rietz har genom sin bakgrund som bibliograf en mer pragmatisk syn på dokumentet. 
Hans definition är ” … en materiell bärare av en eller flera naturaltexter.” Med det avser 
han vad vi kan kalla en konventionell definition som omfattar böcker och andra sorters 
tryck, bilder och inspelningar av ljud, och rörlig bild (analoga som digitala), men även 
till exempel runstenar och träplank med text. Det viktiga är att dokumentet består av ett 
externt lagringsmedia. Det gör att information lagrad i ett minne, vare sig det består av 
en människa eller maskin, inte räknas som dokument. Först när informationen förs över 
på ett externt lagringsmedia blir det ett dokument. Du Rietz gör liknelsen mellan 
”cyberspace” och människans minne, de är båda flyktiga och manifesteras först när de 
överförs till dokument. På samma sätt som mänskligt tal endast överlever om det 
dokumenteras genom att skrivas ned eller spelas in måste information i digitala, fasta 
minnen som de Internet är uppbyggt av, överföras till ett externt lagringsmedia för att 
betraktas som ett dokument.

49
 

De olika sätten att försöka bestämma ett dokuments natur har varierat över tid men 
också utifrån inom vilken disciplin det mottages och undersöks. Ur den tidigare 
forskning vi redogjort för ovan utkristalliseras vissa konceptuella skolor. De tydligast 
framträdande är de som Helena Francke, doktorand vid Bibliotekshögskolan i Borås 
benämner som dokument utifrån fysisk form (behållare för information), som funktion 
(där det som är dokumenterat är ett dokument) och som bevis för mänsklig aktivitet. I 
sin artikel What’s in a Name? Contextualizing the Document Concept betonar hon 
vikten av att inte låsa sig vid ett av dessa olika dokumentbegrepp. I stället bör en 
dynamisk syn tillämpas på dokumentet som kan innebära att det samtidigt ses som flera 
av dessa fenomen. Detta blir extra synligt då det kommer an på digitala medier där den 
fysiska formen som “måttstock” exkluderar den information som inte binds av en fysisk 
form. Den mer tillåtande varianten att bedöma dokumentet utifrån dess beviskraft för 
mänsklig aktivitet kan verka som en lösning för att inkludera digitala varianter i ett 
dokumentbegrepp. Nackdelen blir då otympligheten i arbetet med att exkludera allt som 
faktiskt är bevis för mänsklig tanke men ändå inte räknas som dokument.

50
 Dessa tankar 

återspeglar det teoretiska analysverktyg vi funnit i ett paper av den franska 
forskargruppen som samlas under namnet Roger T. Pédauque. De problematiserar 
dokumentbegrepp utifrån övergången mellan tryckta och elektroniska dokument. Mer 
om det återfinns i kapitel 4.2. 

Mer ingående forskning kring problematiken att definiera dokument med utgångspunkt 
i övergången mellan tryckta och elektroniska dokument presenterar Mats Dahlström i 
sin artikel Nya medier, gamla verktyg. Genom att först konstatera att teoretiska och 
metodologiska verktyg utvecklade för äldre typer av dokument inte är lämpliga för nya 
sorters dokument visar Dahlström på vissa problemområden. Till exempel att nutida 
studier av Internet utgår från text som empirisk enhet istället för dokument som snarare 
blir den materiella aspekten av text.

51
  I analysen av Internet rör sig forskare med 

begrepp som verk, text, dokument och medium. Verket, den immateriella, intellektuella 
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enheten fixeras genom text på medium och resultatet blir ett dokument. Med dessa 
perspektiv uppstår frågor kring olika dokuments karaktär. Är den tryckta texten 
beständig, sekventiell, monologisk och statisk, medan den elektroniska texten är 
obeständig, parallellisk, dialogisk och dynamisk?

52
 Relationen mellan verk, text och 

dokument är således komplex och Dahlström ser en lösning i att se begreppen som 
underliggande ett mer övergripande begrepp, bibliografisk entitet, något som skulle 
kunna innehålla de andra begreppen i olika konstellationer. Detta tankesätt skulle 
undvika generaliseringar av begreppen verk, text och dokument och istället tillåta en 
öppenhet inför tanken att dessa bibliografiska begrepp kommer sig av specifika mediers 
villkor, som i sin tur påverkas av sociokulturella faktorer.

53
 Vad Dahlström efterlyser är 

alltså en analysmetod av media i stort som är öppen för förändring, inte en 
dokumentdefinition som täcker in just en sort av alla de empiriska objekt som finns i 
världen. 

Som vi har förstått är det inte lätt att beskriva nya medier (och allt vad det innebär med 
text, verk, medium och dokument), något som Dahlström kallar en mediehistorisk trend. 
Nya medier brukar beskrivas, i brist på adekvat vokabulär, med en begreppsapparat 
anpassad för de för tiden etablerade media. Det finns en fara i att försöka trycka in äldre 
mediebegrepp i nya elektroniska media då de lätt blir förenklat och generaliserande. 
Genom att ställa elektroniska dokument mot tryckta ser Dahlström en risk att det faktum 
förbises att elektroniska media inte går att klumpas ihop till en medieform, ett sorts 
dokument. Plural borde istället vara ledordet när det talas om nya medier. Genom att 
vara medveten om denna pluralism blir det inte längre lika nödvändigt att konstruera en 
allenarådande dokumentdefinition, i stället kan då, som Dahlström exemplifierar, 
litteraturvetaren lägga tonvikt på narrativitet, arkivarien bevarande och sociologen 
dokumentets kommunikativa karaktär.

54
 

Vi ser ingen anledning att vidare använda oss av den forskning Dahlström beskriver. 
Trots att den är intressant tror vi inte den är lämplig för just vår uppsats. Mer passande 
ser vi det att ställa vår uppsats mot bakgrund baserad på den andra tidigare forskningen 
vi presenterat ovan och den som följer nedan. Vi ser det som att denna ger oss ett mer 
”filosofiskt” perspektiv på dokumentet medan den av Dahlström presenterade 
forskningen är mer specialiserad och denna gång får stå åt sidan. 

2.2 Det sociala dokumentet 

Det går säkert att resonera i oändlighet kring de komplikationer som uppstår när digitala 
egenskaper skall införlivas i ett otillräckligt dokumentbegrepp. Både Michael Buckland 
och ekonomiprofessorn David M. Levy menar att den diskussion som startade i början 
av 1900-talet måste fortsätta och utvecklas. Levy ser den mängd av definitioner och 
deras oförmåga att träffa rätt som ett tecken på svårigheten att göra just det. Han 
exemplifierar problematiken genom att påpeka att det helt enkelt är svårt att placera till 
exempel ett testamente och en hemsida i samma kategori. Levys förslag är att se 
dokument som talande ting. Ett dokument är något som människan placerat sin röst i. 
Dokumentets styrka blir då enligt Levy att det kan tala för oss, alltid upprepa budskapet 
även i vår frånvaro. Genom att låna sociologen Bruno Latours tanke att människan 
delegerar uppgifter till objekt argumenterar Levy att dokumentet blir tilldelat förmågan 
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att tala för människan. Den som talar kan påverka, påverkan är en social faktor. Latours 
tanke om delegerandet fungerar bara om omgivningen är överens om hur den 
(omgivningen) skall interagera med objektet. Dokumentet blir således delegerat att tala 
och genom sociala konventioner får det social genomslagskraft.

55
 Poängen med 

argumentet är att det pågår ett ständigt interagerande mellan människor och objekt.  

Det som skiljer dokumentet från andra artefakter är att just talförmågan är extraordinär 
vad gäller att vara ett “bevis”. Dokumentet får genom sin förmåga att tala en viktigare 
social roll än andra artefakter.

56
 Även om ett dokument är en artefakt som andra är det 

en representativ artefakt, utvald att bära ett specifikt meddelande. 

Levy ser ingen konflikt mellan konventionella och digitala dokument, de fyller samma 
funktion. Argument att digitala dokument inte skulle vara fixerade i tid avfärdar han. 
Det handlar bara om stabilitet i olika takt och olika grader av kontroll. Även ett 
pergament förändras i sinom tid. John Seely Brown och Paul Duguid påpekar att det 
även går att se det som att dokumentet förändras genom att vara just fixerat. När 
kontexten ändras tolkas dokumentet utifrån andra förutsättningar och däri ligger 
förändringen.

57
 Det kanske inte finns något självändamål i att ett dokument skall vara 

stabilt? 

Levy menar dock att förmågan att fixera information är en av grundstenarna vad gäller 
att organisera mänskligheten och en viktig del av vår historiska utveckling. Dokumentet 
har en stabiliserande funktion inom alla områden, vetenskap, religion, utbildning, konst, 
handel, administration. Levy kopplar ihop dessa områden med dokumentet:  

These institutions are essentially the cultural mechanism by which we create and 
maintain a meaningful orderly social world … Through their extensive 
participation in all these institutions, documents therefore play a crucial role in 
supporting- in making and maintaining- the social order.

58
 

Genom Levys funderingar kring dokumentet har vi rört oss mot ett mer sociologiskt 
perspektiv. Levys tankar tangerar sociologen Anselm Strauss tankar om ”social worlds” 
Strauss kallar vissa gemenskaper som uppstår, både i stora och små perspektiv, för 
”social worlds”. Dessa gemenskaper kan finnas både på småskaligt lokal nivå och 
global nivå och medlemmarna i dessa världar känner inte alltid till varandras existens. 
Kännetecknande för dessa ”världar” är att de innefattar minst en huvudaktivitet som kan 
utläsas, vissa platser där aktiviteterna äger rum, teknologi i någon form som används i 
utövandet av aktiviteterna och någon form av organisation runt de aktuella 
aktiviteterna.

59 För att dessa aktiviteter skall få någon verkan är kommunikation det 
viktigaste verktyget. Strauss påpekar att tidskrifter som cirkulerar i olika "social worlds" 
har en viktig funktion.

60 Strauss går inte närmare in på vad en tidskrift är men vi väljer 
att se det som ett exempel på dokument. Strauss och Levys resonemang understryker 
dokumentets roll i det sociala. 

Även Brown och Duguid visar på att dokument spelar en viktig roll i människors 
sociala liv. I både stora och små gemenskaper används dokument för att hjälpa 
människor att identifiera och utveckla gemenskaper. Subkulturer, intresseföreningar, 
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politiska rörelser har stor nytta av att kunna sprida, dela och enas runt dokument.
61 Det 

är samma mekanismer som Benedict Anderson skriver om fast i mindre skala. Brown 
och Duguid lägger till en aspekt vad gäller dokumentets förenande förmåga, "social 
samtidighet".  Med det menar de att människor kan känna en själslig enighet baserad på 
vetskapen att andra individer i gemenskapen tar del av samma information via 
dokument. Många vet var de befann sig när de hörde om Palmemordet, den känslan kan 
vi dela med personer vi troligen aldrig kommer träffa personligen. Ett vardagligare 
exempel är dagstidningar och TV:s genomslagskraft vilkas förmedlande sociala 
simultanitet skapar gemenskap. Frågan är om den sociala simultaniteten kommer avta 
genom ett ökat användande av Internet. Frågan på kafferasten "Såg du på Internet igår?” 
känns inte motiverad på samma vis som “Såg du på TV igår?” Samtidigt erbjuder 
Internet att fler människor tar del av samma material, må vara att det inte sker samtidigt. 
Brown och Duguid menar att det inte bara är dokumentets innehåll som skapar mening. 
Mening konstrueras även i den gemensamma tolkningskontexten. En gemensam 
tolkning innebär således inte att alla behöver vara överens för att känna gemenskap. Ur 
det perspektivet ser Brown och Duguid dokumentet som en grund för diskussioner. 
Genom att det erbjuder en gemensam kontext utifrån vilken olika åsikter förhandlas, blir 
dokumentet ett verktyg inom områden som berör makt och kontroll. Brown och Duguid 
visar på så sätt att dokumentet är en viktig faktor för demokratins utveckling, men att 
det även kan ses ur ett mer pessimistiskt perspektiv med ökad social kontroll och 
institutionaliserade former av makt som följder.

62
 

Vårt syfte med ovanstående genomgång är att visa att det finns många olika sätt att 
resonera kring begreppet dokument. Det är emellertid inte heller, som vi skall komma 
att se, inte en fråga om svart eller vitt utan i flera fall kan det krävas ett handlingssätt 
som integrerar flera möjliga sätt att definiera ett dokument. Många tänker nog på ett 
"viktigt papper" som diplom, köpebrev och testamente när de hör ordet dokument. Men 
dokumentet är inte bara en ren artefakt, det kan ses som en manifestation av mänsklig 
tanke, som en social aktör delaktig i konstruerandet av stora och små gemenskaper. 
Genom att påpeka dessa aspekter av ett dokument vill vi även visa på svårigheterna att 
framställa en god definition av begreppet. Att veta vart gränserna går för begreppet 
dokument är viktigt för att kunna sätta riktlinjer för en praktik med syfte att samla in 
och bevara just dokument. I vår uppsats är det den elektroniska publiceringen som 
utmanar det konventionella dokumentbegreppet. Ett elektroniskt dokument besitter ur 
många aspekter samma egenskaper som ett konventionellt dokument, det visar sig bara i 
andra former och kanske används på andra sätt. Så vad är då egentligen alla olika 
dokuments gemensamma nämnare? Det är denna tanke som kan sägas vara grundbulten 
för E-pliktutredningens arbete. 
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3. Teori och metod 

Vi har för den undersökning som förestår valt att använda en textanalytisk metod, 
närmare bestämt diskursanalys. Diskursanalysen omtalas på vissa håll som ”ett helt 
paket”

63
 med vilket menas att både filosofiska och teoretiska utgångspunkter som inte 

går att bortse ifrån samsas om rummet tillsammans med de metodologiska delarna. 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, författarna till Diskursanalys som 
teori och metod, menar ändå att delar från de olika diskursanalytiska perspektiven 
mycket väl kan kombineras och att ytterligare teoribildning med fördel kan tas med i 
arbetet såvida perspektiven inte ”krockar”.

64
 Vi kan inte se att diskursanalysens 

filosofiska och teoretiska premisser på något sätt står i konflikt med övrig teoribildning i 
uppsatsen (Tidigare forskning redovisad i kapitel 2 och Pédauques dokumentbegrepp 
som presenteras nedan i kapitel 4.2). Det är emellertid framförallt de metodologiska 
delarna som används i uppsatsen, i form av Laclau och Mouffes verktyg för analys av 
text och sociala fenomen. De filosofiska och teoretiska utgångspunkter som 
diskursanalysen vilar på i form av till exempel socialkonstruktionistiska och 
strukturalistiska drag går inte att bortse från men avhandlas dock inte närmare här utan 
accepteras som just de utgångspunkter de är. 

Här nedan följer först något om varför vi fastnat för diskursanalys och vilka möjligheter 
vi ser i användningen av den som metod för att reda ut det problem vi redogjort för ovan 
och söka svar på vår frågeställning. Vi fortsätter med en introduktion till 
diskursanalysen som både teori och metod. Vi går sedan vidare till en närmare 
beskrivning av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursteori, vilket är det perspektiv vi valt att lägga på vår undersökning. Vi klargör 
vidare för vissa svårigheter som kan uppstå med metoden och hur det låter sig göras att 
undvika dessa. Hur undersökningen går till, rent praktiskt, förklarar vi närmare i 
inledningen till kapitlet Analys med diskursteoretiska verktyg (4.1). 

3.1 Varför diskursanalys? 

Vårt intresse ligger, som bekant, i diskursen i materialet för undersökningen och hur 
denna avspeglas i olika dokumentbegrepp. En textanalytisk metod förefaller för oss 
ganska naturlig för denna undersökning. Göran Bergström och Kristina Boréus, 
författare till Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, skriver om studiet av språkbruk att språket kan ses som ”yttersta 
gränssättare för tanke och handling.”

65
 Att vi sedan smalnar av metodvalet ytterligare 

till just diskursanalys är en frukt av vår förförståelse att hur språket används i relation 
till olika fenomen är diskursivt styrt i den mån att det finns outtalade normer som anger 
vad som ”kan och inte kan” sägas inom diskursen. Hur det talas om, i vårt fall 
dokument, sätter gränser för, i vårt fall insamlingsverksamheten av digitala dokument 
tillgängliga via online-förbindelse. Det blir då intressant att undersöka vad som 
kännetecknar utsagor i det material som ligger till grund för en eventuell lagändring.  

Diskursanalysen ses oftast främst som hemmahörande inom språk- och 
samhällsvetenskapliga discipliner. Argumentation för att diskursanalysen trots detta är 
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passande för studier inom B&I finns på flera håll att tillgå. Bland andra forskarna John 
M. Budd och Douglas Raber skriver i artikeln Discourse analysis: method and 
application in the study of information om B&I:s tvärvetenskapliga karaktär som en god 
grund att utföra diskursanalyser. Detta då även diskursteorin har sin bas inom många av 
de discipliner som på ett eller annat vis kan ses som delar av B&I. Vidare ser de 
diskursanalysen som passande eftersom B&I till stor del behandlar frågor om 
kommunikation av olika former. Diskursanalysens metoder för att blottlägga ett 
språkbruks motiv och implikationer kan därmed ses som en resurs för studier inom 
B&I.

66
 

Sociologen Mats Börjesson beskriver diskursanalysen som en tillåtande metod i och 
med de många möjliga jämförelsepunkter den öppnar upp för och ser den som en god 
grund till att bedriva kreativ forskning.

67
 Vi ser en styrka i denna öppenhet men är även 

medvetna om de svårigheter det kan medföra. Mer om detta i kapitel 3.4 och 3.4.1. 

3.2 Diskursanalys 

En diskurs kan, på ett övergripande sätt, förklaras som ”...ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt ur världen).”

68
 Ett mer utförligt försök till definition av 

begreppet gör Iver B. Neumann: ”En diskurs är ett system för skapande av en 
uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, 
kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är verklighetskonstituerande för 
sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala relationer.”

69
 

Det finns ett flertal traditioner inom ramarna för den diskuranalytiska riktningen men 
gemensamt för dem alla är intresset för språket och vad som kan sägas om olika 
samhällsfenomen genom studium av texter och utsagor.

70
 Enligt det diskursiva synsättet 

finns ett samband mellan fenomen och hur språket formulerar dem. Språket är 
konstituerande för verkligheten. Diskursanalys kan beskrivas som ett sätt att försöka 
identifiera vad, i samhället, som är så invant att vi tar det för självklart.

71
 Det är alltså 

studiet av vilka bilder av verkligheten och vilka sociala mönster som blivit naturliga för 
oss och de processer som förberett vägen dit. 

Ett namn starkt förknippat med diskursanalysen är Michel Foucault vars idé om 
diskurser var att de verkar som ramar inom vilka vissa åsikter får uttryckas och andra 
inte. Dessa ramar sätter också gränser för vem som har rätt att uttrycka sig och inte.

72
 

Det foucaultianska diskursperspektivet bär spår i så gott som alla diskuranalytiska 
angreppssätt som är aktuella i dag men vissa av hans tankar har utvecklats och/eller 
övergivits. Till exempel Foucaults identifikation av endast en kunskapsdiskurs per 
historisk period. Numera talas det oftare om ett mer komplext system av flera diskurser 
på samma fält som alla strider om att göra sin bild av verkligheten till den sanna.

73
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Focaultiansk diskuranalys handlar snarare om det som är gemensamt inom en diskurs än 
motsättningar inom den.

74
 

Forskning med diskursanalytisk ansats finner det inte intressant att försöka avgöra hur 
väl en text eller utsaga avspeglar ”sanningen”, fokus ligger i stället på hur utsagan 
uppkommit, hur den används och vilka implikationer den kan ha i den sociala världen.

75
 

I vårt fall återspeglas detta i att den definition av vad som kännetecknar ett dokument 
också blir standard för vad, av elektroniska dokument som är tillgängliga via online-
förbindelser, som läggs till kulturarvet. Den eller de institutioner som innehar 
tolkningsföreträde spelar en stor roll i att forma hur framtida syn på samtida Sverige 
kommer att se ut. Det känns därför intressant och relevant att undersöka hur aktörer, 
inom diskursen som för arbetet framåt, uttalar sig om verksamheten och vad som 
kännetecknar det som skall räknas som dokument. 

3.3 Laclau och Mouffe 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har arbetat fram sin form av diskursanalys, 
diskursteorin, som en väg att förstå sociala fenomen med hjälp av diskursanalytiska 
redskap. Laclau och Mouffe breddar diskursbegreppet från det traditionella, som enbart 
riktar in sig mot språkliga uttryck, till att även innefatta sociala praktiker och fenomen. 
Vad denna breddning betyder är att inte enbart språkliga fenomen innefattas av analys 
utan även sociala fenomen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att det inte är bara är 
sättet på vilket språket används inom exempelvis skolväsende som styrs diskursivt utan 
också hur man möblerar klassrum, organiserar lektionspass och så vidare. 

Laclau och Mouffe vänder sig också från Foucaults tradition att se till det som håller en 
diskurs samman och intresserar sig mer för hur olika tolkningar av verkligheten kämpar 
för att nå förhärskande status.

76
 Kamp skall här förstås brett, vilket vill säga att det inte 

behöver röra sig om konkret argumentation eller debatt utan i stället till exempel att 
aktörer, genom att använda vissa tecken i anknytning till andra, fyller dem med den 
betydelse de önskar tillskriva dem. 

Diskursteorin utgår från att den betydelsebildning och uppfattningar av verkligheten 
som skapas av aktörer inom diskursen aldrig låses helt. Det råder således inom en social 
praktik konflikter över vilka definitioner och vilket synsätt som skall nå förhärskande 
status. Denna kamp kallar Laclau och Mouffe för antagonism. Då antagonismer uppstår, 
det vill säga när det konflikteras över ett teckens definition, ges den version som har 
mest genomslagskraft hegemonisk status.

77
 En analys enligt diskursteorin går ut på att 

hitta de processer där olika aktörer strider för att fixera sin version av tecknens 
betydelse och där vissa blir så stadiga att de uppfattas som självklara.

78
 Då en fixering 

blivit självklar och inte längre reflekteras över som möjlig att förändra talas det i 
diskursteorin om att diskursen nått objektivitet. 

Laclau och Mouffes diskursteori innehåller vissa nyckelbegrepp runt vilka analysen 
byggs. Alla tecken i en diskurs som nått tillfällig låsning kallas moment och deras 
betydelse kommer ifrån att de skiljer sig från andra tecken i den språkliga strukturen. De 
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tecken som ännu inte nått tillfällig låsning eller fixering inom diskursen kallas element 
och på grund av sin flytande karaktär och risken att de i betydelsebildning tar intryck 
från andra diskurser, är de ett hot mot diskursen. Detta eftersom diskursens strävan är att 
minimera tecknens glidning i fråga om betydelse och skapa entydighet. Diskursens mål 
är således att göra elementen till moment och på så vis hitta en stabilitet i 
betydelsebildningen, om än tillfällig.

79
 

Vad gäller det som finns utanför diskursen så kalas detta det diskursiva fältet. Laclau 
och Mouffe gör ingen åtskillnad mellan diskurser som på något vis är knutna eller 
angränsande till diskursen i fråga och sådana som inte har någon som helst anknytning 
till den. Winther Jørgensen och Phillips föreslår, för tydlighets skull, att begreppet 
diskursordning lånas från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, en annan 
diskursanalytisk skola. Diskursordning får då beteckna verksamma diskurser inom 
samma intressesfär, till exempel vegetariskt respektive franskt kök vad gäller 
matlagning. Det diskursiva fältet får då vara benämningen för andra diskurser utan 
anknytning till diskursen i fråga.

80
 

Diskursen byggs runt vissa tecken med extra vikt, exempelvis demokrati i en politisk 
diskurs, och dessa kallas nodalpunkter. En nodalpunkt kan ha karaktär av antingen 
element eller moment men i sin roll som element kallas nodalpunkten flytande 
signifikant. Vad gäller de tecken som ännu inte fått sin betydelse fixerad så är dessa hela 
tiden beroende av att sättas i relation till andra tecken för att klarlägga innebörden. Detta 
kallas artikulation vilket alltså innebär att det potentiellt mångtydiga tecknet, elementet 
eller den flytande signifikanten, sätts i förhållande till något för att framhålla dess 
innebörd i den aktuella diskursen. Att tecknen inom en diskurs aldrig låses helt utan 
ständigt riskerar glida i betydelse genom att de artikuleras mot andra tecken kan 
beskrivas som en kamp i fråga om betydelsebildning.

81
 Diskursanalys handlar till stor 

del om makt i den sociala världen men utan att rikta uppmärksamheten för mycket åt de 
enskilda aktörerna utan i stället på vad som sägs och skrivs och hur detta i sin tur bidrar 
till rekonstruktionen av samhället.

82
 Makt skall här inte förstås som något en enskild 

människa innehar och kan utöva över andra utan ses i stället som de processer som leder 
till betydelsebildning. En gemensam betydelsebildning som förenklar förståelsen av den 
sociala världen genom den rådande diskursens strävan efter skapa entydighet hos tecken 
inom diskursen.

83
 

En metod för identifikation av olika tecken inom en diskurs är att skapa 
ekvivalenskedjor med vilket menas att med utgång från nodalpunkter finna vilka tecken 
som relateras till dem, både på ett positivt och negativt vis. Nodalpunkten fungerar som 
ett centralt sammanhållande tecken och genom skapandet av ekvivalenskedjan kan 
gränser för diskursen identifieras.

84
 

3.4 Möjliga problem med en diskursanalytisk ansats 

En problematik det talas om i samband med diskursanalys är att dess många olika steg 
och dess öppenhet för både intryck från andra teorier och forskarens olika 
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tolkningsmöjligheter kan göra att resultatet uppfattas som godtyckligt. Som en motvikt 
till detta betonar Bergström och Boréus relevansen i att genomföra sin studie så öppet 
som möjligt och noggrant redogöra för hur tolkning och analys görs.

85
 Vi kommer 

förklara hur analysen genomförs rent konkret i denna studie. Vi ser också att det, i 
analysfasen och presentationen av resultatet är viktigt att relatera bakåt till de teoretiska 
utgångspunkter vi har. Detta hoppas vi kan motverka de problem bland annat Bergström 
och Boréus påtalar vad gäller reliabilitet vid diskursanalyser. 

Diskursanalysen sägs vidare kunna tangera en relativistisk hållning om allt som finns 
måste relateras till språket för att få mening. Med en sådan utgångspunkt blir det svårt 
att hitta en kärna av sanning i forskning. Vi har dock svårt att se detta som ett problem 
då denna studie inte gör några anspråk på att leverera sanningar utan snarare undersöka 
och presentera en diskurs och utifrån den resonera kring det eller de dokumentbegrepp 
som därur framträder. 

3.4.1 Metodologiska problem 
Vår diskursanalys bottnar i en kvalitativ forskningsmetod. Till skillnad från kvantitativ 
forskning, som rör sig med begrepp som reliabilitet och validitet för att stärka sina 
forskningsresultat, finns inom den kvalitativ forskning en oenighet huruvida det går att 
verifiera resultat. Vissa kvalitativa forskare menar att begrepp som reliabilitet och 
validitet är användbara endast inom kvantitativ forskning. De anser det inte vara 
meningsfullt att påvisa att en undersökning ger samma resultat om den genomförs på 
nytt (reliabilitet). De anser även att validitet är nära kopplat till mätning, något som inte 
har någon speciell betydelse för en kvalitativ undersökning.

86
 

Alan Bryman, tidigare professor i statsvetenskap på Loughborough University skriver i 
sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om några alternativa kriterier för bedömning av 
kvalitativa undersökningar. Ett sätt att bedöma en undersökning är att visa på dess 
tillförlitlighet. Ett sätt är att utföra en respondentvalidering, det vill säga låta deltagarna 
i undersökningen ta del av resultaten och på så sätt ge dem möjligheten att bedöma 
huruvida forskarens beskrivning av forskningsområdet stämmer överens med 
respondenternas.

87
 I vårt fall skulle det innebära att de inblandade författarna till E-

pliktutredningen och de berörda remissinstanserna skulle del av våra slutsatser för att 
sedan kommentera dem. Som vi ser det finns två problem med denna metod, 
tidsaspekten och det faktum att vårt material har 10 år på nacken. Det vore mycket 
begärt för en magisteruppsats att be de inblandade rannsaka sina minnen, och de arbetar 
kanske inte ens kvar på samma instans. 

Ett annat sätt att styrka sina resultat är att visa på dess äkthet. Enligt Bryman är det dock 
svårt, då kvalitativ forskning erkänner att det inte går att framställa en objektiv bild av 
verkligheten. Bryman skriver att det enda en kvalitativ forskare kan göra är att visa att 
han eller hon agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar påverka 
undersökningen. Det är snarare granskarnas uppgift att fastställa huruvida 
undersökningen genomförts på ett objektivt sätt.

88
 I vår uppsats blir det svårt att visa på 

arbetsgångens objektivitet och avsaknad av personliga värderingar. Vi kan emellertid 
med rätta misstänka att vi kanske sympatiserar med biblioteksliknande aktörer då dessa 
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får symbolisera vårt intresseområde mer än till exempel upphovsrättsorganisationer och 
producenter av information. 

Bryman tar även upp kvalitativa forskares problem att beskriva en verklighet, samtidigt 
som de (flesta kvalitativa forskare) inte skriver under på en realistisk verklighetssyn. 
Kvalitativ forskning lägger snarare vikt vid förståelse av social verklighet utifrån den 
tolkning som deltagarna gör. Det finns således ingen "sann" bild av verkligheten utan en 
kontextuell tolkning krävs för att ge förståelse av vår omgivning.

89
 Detta blir ett 

problem även för vår undersökning och vi kan inte annat göra än att redovisa ett öppet 
och tolkande arbetssätt, en objektiv inställning till problemområdet och de aktörer som 
verkar däri. Vi försöker heller aldrig dölja det faktum att det självklart torde förekomma 
subjektiva tolkningar, men förhoppningsvis är de omedvetna från vårat håll. 

Ett sista problem Bryman nämner är att kvalitativ forskning är svår att generalisera till 
andra områden. Ett försvar mot sådan kritik är enligt Bryman att kvantitativ forskning 
inte är menad att vara generaliserbar gentemot en större population. Resultaten skall 
istället generaliseras mot teori

90
. I vår uppsats tycker vi resultaten stämmer bra överens 

med de teoretiska delarna från den tidigare forskningen vi tagit del av samt Pédauques 
dokumentbegrepp. Ur det perspektivet har vår uppsats en tillräcklig grad 
generaliserbarhet och således även en viss grad trovärdighet. Vårt empiriska material är 
relativt begränsat och framställt under vissa givna premisser. E-pliktutredningen skrevs 
utifrån regeringens snäva direktiv och remissinstansernas uppgift är att endast bemöta 
de förslag som utredaren lägger fram. Det är således svårt att se till vilka andra 
problemområden som vår undersökning skulle generaliseras till. Vi ser en koppling till 
en större samhällelig diskurs kring demokrati och medborgerliga rättigheter och 
bibliotekets roll i samhället, men har under arbetets begränsade tid inte lyckats 
identifiera detta område något närmare. 
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4. Resultat/analys 

4.1 Analys med diskursteoretiska verktyg 

Vår ambition är att genom användandet av diskursteoretiska verktyg analysera det 
empiriska materialet. Genom identifierandet av nodalpunkter, det vill säga tecken som 
förefaller ha extra tyngd, vill vi visa på diskursen, inom vilken regleringen angående 
pliktleverans av online-material utformas. Vidare identifieras de tecken

91
som artikuleras 

mot nodalpunkterna. På detta stadium tror vi även oss kunna identifiera huruvida det 
råder konsensus inom diskursen eller om antagonismer föreligger. De tecken som 
bygger upp nodalpunkten och ger denna dess status som privilegierat tecken formar vi 
sedan i ekvivalenskedjor. Kedjans tecken kan betraktas som en länk mellan den 
teoretiska analysen och det faktiska arbetsmaterialet.  

I del två av analysarbetet tar vi hjälp av ett analytiskt verktyg i form av forskargruppen 
Pédauques dokumentbegrepp, dokument som form, tecken respektive medium. Detta 
presenteras i kapitel 4.2. Genom att använda Pédauques tredelade perspektiv på olika 
sätt att närma sig begreppet dokument undersöker vi vilket eller vilka dokumentbegrepp 
aktörer som uttalar sig i och kring E-pliktutredningen använder sig av. Alltså, vilket 
eller vilka dokumentbegrepp som är framträdande inom diskursen. 

För att få en översyn av materialet började vi läsa E-pliktutredningens betänkande följt 
av inkomna remissyttranden. Läsningen av remissyttranden ledde till en mer fokuserad 
omläsning av E-pliktutredningen. Genom att ha läst yttrandena och sett vilka delar av 
utredningen som där kommenterats och besvarats kunde vi vid kommande 
genomläsningar välja att koncentrera oss extra mot dessa områden i utredningen. Vi är 
medvetna om att detta arbetssätt skulle kunna leda till att betydelsefulla delar av 
utredningen hamnar utanför vårt fokus. Vi ser dock de delar av utredningens betänkande 
som inte bemöts av remissinstanserna som utanför vår undersökning. Vi kan inte göra 
annat än att anta att dessa delar accepteras av remissinstanserna utan vidare diskussion. 
Och då Laclau och Mouffes diskursteori inte fokuserar på det som håller diskursen 
samman utan snarare ser till de områden där konflikt råder mellan aktörer som försöker 
uppnå tolkningsföreträde är det således de delar av utredningen som faktiskt bemöts 
som också blir underlag för undersökningen.  

Ett alternativt sätt att utföra studien på skulle kunna ha varit att helt och hållet utgå från 
texten i utredningen och sedan förbehållslöst undersökt hur remissinstanserna bemöter 
den, inklusive de delar som bemöts med tystnad. Med diskursanalysen som vald metod 
tror vi emellertid att detta hade blivit en mer rent deskriptiv studie utan samma 
möjlighet att problematisera olika frågor som vi med utgångspunkt i Laclau och 
Mouffes diskursteori nu kan. 

En av fördelarna med arbetssättet vi valt var att vi fick utsagor från ett flertal aktörer, 
från olika verksamheter, som uttalar sig kring samma område.  

Med tiden, under inläsningen, såg vi vissa återkommande teman. En inledande 
kategorisering gjordes där citat ur materialet indelades efter vad de behandlade. Denna 
kategorisering kom emellertid att bli väldigt detaljerad och vi kom till insikt om att en 
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redovisning utifrån denna skulle te sig rörig och svårläst samt att varje avgränsat 
område innehöll för få citat för att kunna stå som underlag för större mönster. Vi 
försökte i detta skede i stället att se mer övergripande tendenser och kom slutligen fram 
till att följande kategorier var att betrakta som nodalpunkter inom diskursen: Teknisk 
utveckling, Offentliggörande/Publicering, Tillgänglighet, Kulturarv och Demokrati. Att 
det är dessa punkter som står som fokus i utredningen står dessutom att finna i 
regeringens kommittédirektiv för E-pliktutredningen: 

Mot bakgrund av de snabba informationstekniska förändringarna avseende 
offentliggörande av dokument, skall utredaren överväga och, om det behövs, 
föreslå ändringar i pliktexemplarslagen i syfte att säkra förutsättningarna för 
forskning och för bevarande och tillhandahållande av kulturarvet.

92
 

Nodalpunkten Demokrati nämns visserligen inte i direktivet men framträder även den 
tydligt i materialet. 

I presentationen av nodalpunkterna inleder vi med att redovisa citat från E-
pliktutredningen följt av citat ur remissyttrandena. Denna framställning skall inte förstås 
som en hierarkisk indelning utan är en praktisk lösning. E-pliktutredningen har avlagt 
förslag och remissinstanserna svarar på dessa varför den förras citat ibland kan vara en 
förutsättning för förståelsen av resonemang som förs av remissinstanserna. Vi 
framställer redovisningen med hjälp av citat som vi ser som representativa för de tecken 
de bär, i anknytning till nodalpunkten. Redovisningen kan möjligen upplevas som väl 
omfattande men betänkas måste att detta även är ett ”resultat” av den diskursanalys vi 
genomfört. Citaten är en beskrivande del av diskursen och på så vis ett slags bevis för 
analysen.  

Kopplingen mellan nodalpunkt och de tecken vi valt kan i vissa fall upplevas som 
långsökt och svårbegriplig. Vi har till exempel har tecknet begränsning under 
nodalpunkten Demokrati. Det betyder emellertid inte att SAMI (Svenska Artisters och 
Musikers Intresseorganisation) uttrycker åsikten att demokrati borde begränsas. De 
menar att tillgång till information kan begränsas till forskare utan at demokratiska 
värden går förlorade. Kopplingen mellan tecken och nodalpunkt kan alltså inte göras så 
direkt, utan bör tolkas utifrån citatet det är hämtat från. Vi har valt att redovisa relativt 
långa citat i förhoppningen att ge tecknet ett sammanhang. Ett argument för vårat sätt att 
redovisa tecknen är att vi låter texterna tala i analysen. Vi gör endast urvalet och väljer 
att inte lägga in vår egen tolkning av tecknet. 

Då ekvivalenskedjorna tenderar att bli långa gör vi delredovisningar med fokus på ett 
avgränsat område, till exempel under nodalpunkten Tillgänglighet redovisas utsagor 
som kretsar kring juridiska konsekvenser av tillgänglighet för sig, allmänhetens tillgång 
till information för sig. Dessa delredovisningar inleds med ett kort sammanfattande 
stycke. Varje delredovisning skiljs, för läsbarhets skull, också åt med en bokstav 
(a,b,c…). Nodalpunkterna sammanfattas slutligen som en helhet.  

För läsbarhets skull har vi försökt tydliggöra de olika delarna i texten bland annat 
genom att göra alla tecken som är delar av ekvivalenskedjor fetstilta, minskat 
marginalerna på de stycken där citat från E-pliktutredningen och remissyttranden 
redovisas. 
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Ur E-pliktutredningen har citat hämtats dels från den huvudsakliga utredningen som 
författats av Sven Allerstrand och dels från två av de bilagor som finns vidhängande. 
Dessa två bilagor har författats av Johan Palmkvist som främst behandlar tekniska 
aspekter av insamling av elektroniskt material respektive Karl-Erik Tallmo vars bilaga 
avhandlar olika former av elektronisk publicering. Vi hänvisar till efternamn på 
författaren om citat är hämtat ur bilaga, om hänvisning med namn saknas härstammar 
citatet från Allerstrands text i utredningen. Till skillnad från remissyttrandena som 
vanligen har en omfattning på ca. 1-4 sidor, varav många enbart en sida, är E-
pliktutredningen så pass omfattande att vi, vid citat ur denna, hänvisar till sida medan 
remissyttrandena hänvisas till enbart med namn på remissinstans. Förteckning över 
remissinstanserna återfinns i en Litteraturlista, längst bak i uppsatsen. 

4.1.1 Nodalpunkt Demokrati 

E-pliktutredningen 

I E-pliktutredningen visas på traditionella demokratiska värden som fri tillgång till 
information för alla. Tillgängligheten skall ge en rättvis möjlighet för medborgarna att 
delta i den demokratiska processen. 

”Yttrandefrihet och informationsfrihet är grundläggande värden i det svenska 
samhället. För att medborgarna skall kunna ha förutsättningar att delta i den 
demokratiska processen i form av inlägg i den allmänna debatten eller i annan form 
av opinionsbildning krävs en god tillgång till information ...”

93
  

Tillgängligheten skall främja ”... såväl myndigheter som enskilda [att] bilda sig en 
uppfattning om samhället.” Utredaren exemplifierar med möjligheten att ”… 
kontrollera att lagar efterlevs … ” samt ”… att kunna arbeta för att förändra 
samhället, exempelvis i form av opinionsbildning.” Att information ”... 
tillhandahålls på flera håll i landet är ... ett rättvisekrav.”

94
 

”För tryckta skrifter gäller att de fritt kan tillhandahållas vid KB och 
universitetsbiblioteken. De elektroniska medierna blir däremot endast tillgängliga 
för forskare. Det är enligt min mening otillfredsställande att medborgarnas 
möjligheter att ta del av publicerad information skall vara beroende av medium och 
publiceringsform.”

95
  

Tecken: Deltagande, Tillgång till information, Förändra samhället, Medborgare 

Remissyttranden 

a. 

Utsagorna nedan understryker demokratiska värden, som rätten till fri information. 
Informationen skall fungera som ett verktyg för medborgare i en demokratisk process, 
ge insyn i samhället och verka för ökad kunskap på ett brett fält. Informationen, oavsett 
form, skall var fri, neutral och tillgänglig för alla, även grupper som har olika handikapp 
som försvårar möjligheten att tillgodogöra sig information. 

                                                 
93 SOU 1998:111, s. 163 
94 SOU 1998:111, sid. 126 
95 SOU 1998:111, s. 166 
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KB menar angående utredningens bedömning att tillhandahållande av insamlat 
material kommer kunna ske endast för forskningsändamål: ”KB finner att detta 
strider mot såväl det ovan angivna syftet med pliktleveranssystemet som mot PL 1 
§, där det anges att Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning 
’och studier’…” Det syfte KB hänvisar till är att ”… för det första att i demokratisk 
anda tillfredsställa enskildas och myndigheters behov av information och insyn, för 
det andra att bevara det s.k. kulturarvet.” 

Växjö universitet anser att “… förslaget till lagändring är en nödvändig 
förutsättning för att trygga medborgarnas rätt till information och kunskap och i 
slutändan säkra det elektroniska kulturarvet.” 

Svenska kommunförbundet skriver att ”… det allmänna biblioteksväsendet är en 
väsentlig resurs för medborgarnas informationsförsörjning. Biblioteket utgör ett 
vittförgrenat nätverk som samarbetar globalt, nationellt, regionalt och lokalt. De 
erbjuder människor tillgång till den nya tekniken och tillgång till neutral 
information genom sökning i databaser. Därmed är de ett viktigt led i människors 
möjlighet till deltagande i demokratiska processer.” De tillägger även att 
”Demokratin, genom folkbiblioteken och folkrörelser/föreningsliv, har sina rötter i 
den lokala nivån.” 

Högskolan Dalarna vill se hög tillgänglighet av det insamlade materialet på ”… 
samtliga akademiska lärosätens bibliotek samt också ökad tillgänglighet för den 
bredare allmänheten i ljuset av det livslånga lärandet, det pågående kunskapslyftet 
och folkbildningen i vid mening.” 

Statens kulturråd ser det som ”... ett viktigt led i den demokratiska processen att det 
insamlade materialet oavsett publiceringsform görs tillgängligt inte bara för 
forskning utan också för enskilt studium.”  

Växjö universitet “… anser att förslaget till lagändring är en nödvändig 
förutsättning för att trygga medborgarnas rätt till information och kunskap och i 
slutändan säkra det elektroniska kulturarvet.”  

Chalmers ser en avsaknad i utredningen om ”… möjligheterna till 
informationsförsörjning för läshandikappade (synskadade, dyslektiker m.fl.). 
Enligt vår mening är tillgängligheten till information en demokratifråga. Således 
bör information som finns i tryck göras tillgängligt även för de grupper som har 
svårt att ta del av tryckta källor.” 

Tecken: Insyn, Kunskap, Neutral information, Folkbildning, Publiceringsform, 
Rätt till information, Läshandikapp 

b. 

Utsagorna som följer har vi valt för att de visar på problemet av en fungerande balans 
mellan vissa demokratiska värderingar som medborgares rätt till fri information och 
upphovsmannens rättigheter över sitt verk. Det är inte samhälleliga institutioners, till 
exempel biblioteks, uppgift att fritt tillhandahålla all information. Deras syfte är snarare 
att tillgodose seriös forskning med material. En alltför hög grad av tillgänglighet, 
motiverad av demokratiska värderingar, skulle kunna skada upphovsmannen genom att 
dennes ekonomiska förutsättningar påverkas, något som i långa loppet skulle påverka 
förutsättningarna för produktion och tillgänglighet av nytt material, till exempel genom 
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att mer begränsande funktioner kan omgärda informationen. En sådan utveckling stör 
idén om en fri, allmän tillgång till information i demokratisk anda. Kort sagt, den kan 
skada yttrande- och informationsfriheten. 

Statens kulturråd vill sträva efter en ”... rimlig balans mellan upphovsmännens 
legitima krav på ersättning och medborgarnas tillgång till information.” Eftersom 
att ”Ett viktigt led i den demokratiska processen är tillgången till bred och allsidig 
information.” Det vore därför ”… rimligt att det bevarade materialet oavsett 
publiceringsform görs tillgängligt inte bara för forskning utan också för enskilt 
studium.” 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och 
COPYSWEDE (intresseorganisation med fokus på upphovsrätt) ”...håller inte med 
om utredarens resonemang att allmänhetens intresse av fri och lika tillgång till 
information skall tillfredsställas genom en rättslig och ekonomisk 
intresseavvägning mellan upphovsmän och allmänhet. Istället är det så att en stark 
upphovsrätt är förutsättningen för en yttrande- och informationsfrihet värd 
namnet.”  

KLYS och COPYSWEDE ser som en konsekvens av en sådan utveckling som 
utredaren antyder att producenter tvingas göra sina produkter mer svåråtkomliga 
genom t.ex. rättsliga eller tekniska begränsningar samt endast tillgängliga genom 
högre avgifter. De ser denna utveckling som något som ”... står i diametral 
motsättning till ambitionen att skapa förutsättningar för jämlik tillgång till 
information.” 

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) skriver att 
”Samhällets allmänna intresse av yttrandefrihet och informationsfrihet är inte avsett 
att förverkligas genom de insamlande och bevarande institutioner som utpekas i 
bevarandelagstiftningen. Dessa institutioners uppgift såvitt vi avser 
tillhandahållande av insamlat material är begränsat till kvalificerad forskning.” 

Tecken: Balans, Stark upphovsrätt, Motsättning, Begränsning 

Ekvivalenskedja för nodalpunkten Demokrati: 

Deltagande, Tillgång till information, Förändra samhället, Medborgare, Insyn, 
Kunskap, Neutral information, Folkbildning, Publiceringsform, Rätt till 
information, Läshandikapp, Balans, Stark upphovsrätt, Motsättning, Begränsning 

Sammanfattning av nodalpunkten Demokrati 

I E-pliktutredningen och många av remissyttrandena trycks det på traditionella 
demokratiska värden som fri tillgång till information. Informationen, oavsett vilken 
publiceringsform den har, skall i ett pliktexemplarsystem behandlas lika. Tillgång till 
information ses som ett självklart verktyg i en fungerande demokratisk process på alla 
nivåer. Både allmänhet och myndigheter, forskare och privatpersoner skall ha samma 
förutsättningar för att genom fri information påverka samhället genom utbildning, 
opinionsbildning, kunna kontrollera att lagar följs genom insyn i samhällets alla vrår. 
Informationen skall vara fri, neutral och tillgänglig för alla, även grupper som har olika 
handikapp som försvårar möjligheten att tillgodogöra sig information. 



 30 

Bland utsagorna finns dock röster som påpekar att ett alltför ensidigt fokus på 
demokratiska principer som rätten till fri information för alla och envar kan ge 
konsekvenser inom andra områden. Om pliktexemplarsystemet ses som ett sätt att 
genom samhälleliga institutioner erbjuda information till allmänheten utan restriktioner 
undergräver verksamheten upphovsmäns ekonomiska förutsättningar att verka. Vissa 
utsagor påpekar att ett starkt upphovsrättsligt skydd kan ses som en förutsättning för en 
fungerade kultur- och informationssektor samt yttrande- och informationsfrihet. Den 
ena verksamheten får således inte tillåtas slå undan fötterna för den andra utan en rimlig 
balans mellan medborgares rätt till information måste vägas mot upphovsmannens 
ekonomiska rättigheter. De upphovsrättsliga organisationer som valt att besvara E-
pliktutredningen anser att den demokratiska rätten till fri information bör begränsas så 
att den inte stör marknaden för kultur och information. De anser att syftet med ett 
pliktexemplarsystem skall vara att förse kvalificerad forskning med material, inte förse 
allmänheten med upphovsrättsligt material. 

4.1.2 Nodalpunkt Kulturarv 

E-pliktutredningen 

Det är ett brett kulturarvsbegrepp som presenteras i E-pliktutredningen. Att försöka 
genomföra ett täckande bevarande av svenskt kulturarv innebär att mångfald prioriteras 
före uttalade kvalitetsprioriteringar. Allt för att vi idag inte kan anse oss ha förmågan att 
bedöma vad som kan betraktas som intressant källmaterial för framtida forskare och 
allmänhet. Kulturarvet har en dubbel funktion. Det skall fungera som 
gemenskapsgrundade för en svensk identitet, något som behövs för att profilera sig i en 
föränderlig omvärld. Kulturarvet skall även se till att bevara dessa yttringar med svenskt 
ursprung för eftervärlden så fullständigt som möjligt även vad gäller elektroniskt 
material. 

E-pliktutredningen hänvisar till 1991 års Pliktexemplarsutredning när det talas om 
kulturarvsrelaterade frågor. Utredaren håller med föregående utrednings åsikt att 
“… det är väsentligt att vi för eftervärlden kan bevara och tillhandahålla yttringar 
av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur.” Detta bevarande motiveras 
med att det kan “… visa vår egenart och förstärka vår identitet i det nya Europa.”

96
 

E-pliktutredningen skriver angående urval av kulturarvsmaterial att 
“Kvalitetskriterier är omöjliga att uppställa, då det dåliga belyser vårt samhälle 
lika väl som det goda.”

97
 

E-pliktutredningen understryker att material “… som av samtiden ansetts vara av 
ringa eller intet värde, paradoxalt nog är det ofta just det materialet, det udda och 
svåråtkomliga, som är av särskilt intresse för forskningen. Det är därför en stor 
tillgång hos nationella minnesinstitutioner … att de bevarat de dokument som 
ingen annan brytt sig om att bevara.”

98
 

                                                 
96 SOU 1998:111, s.  42 
97 SOU 1998:111, s. 125f 
98 SOU 1998:111, s. 127 
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“För att det inte ska uppstå besvärande luckor i vårt framtida kulturarv är det 
väsentligt att även det elektroniska material som ligger utanför dagens 
pliktexemplarslag samlas in och bevaras.”

99
 

Tecken: Svensk, Identitet, Kvalitetskriterier, Bevara, Luckor 

Remissyttranden 

a. 

Utsagorna nedan visar på vikten av att kunna erbjuda ett fullgott källmaterial för 
eftervärlden, oavsett vilken publiceringsform materialet har i samtiden. Det anses 
viktigt att bevarandeverksamheten inte störs av de vagheter i insamlingskriterierna som 
uppstått i och med att nya publiceringsformer utvecklats. Verksamheten bör ges 
möjligheten att fortfölja sin ambition att säkra kulturarvet. 

SAMI finner det angeläget “… att vår tids kultur bevaras för eftervärlden 
oberoende av vilken form och media de framträder i.” 

KLYS och COPYSWEDE menar att “… redan nu produceras en mängd material 
såväl av konstnärlig som av rent informationsmässig art som enbart förekommer 
online i elektroniska nätverk …” De säger vidare att det är “… uppenbart att 
mycket av detta material är värt att bevara för eftervärlden och att delar av det 
kommer att försvinna om inte någon offentlig inrättning tar på sig uppgiften att 
bevara det. … det har uppstått ett akut behov av att på något sätt se till att detta 
mediamaterial kan sparas.” 

Biblioteksnämnden vid Lunds universitet välkomnar utredningens mål med 
motiveringen att “Ur humanistiskt perspektiv utgör detta ett värdefullt 
källmaterial för kunskap om vårt samhälle och det förefaller helt självklart att 
även detta material i görligaste mån skall bevaras, liksom nu är fallet med sådant 
elektroniskt material som publiceras på fysiskt existerande informationsbärare …” 

Uppsala universitet menar att “Bedömningen är riktig, att mycket värdefullt 
källmaterial för förståelsen av svenskt samhälls-, kultur- och vetenskapsliv redan 
utges och sprids enbart i elektronisk form.” 

Tecken: Oberoende av form, Eftervärlden, Värdefullt källmaterial, Förståelse 

b. 

Den stora mängden elektroniskt online-publicerat material föranleder även en 
diskussion om det är nödvändigt eller ens möjligt att sträva efter ett totalt bevarande. Ett 
fokus på det material som får anses vara mer väsentligt eller av en viss kvalitetsnivå bör 
vara insamlingsverksamhetens första prioritet. En viss selektering måste ske. 

Etnologiska institutionen anser på Stockholms universitet “… att kulturarvet 
omfattar all mänsklig handling …” men påpekar att mycket aldrig blir föremål för 
insamling, till exempel byggnader eller enskilda konstverk. Utifrån detta 
resonemang tycker etnologiska institutionen “… att kulturarvet, generellt bör 
säkras, men det bör ske mycket selektivt och i rimlig omfattning, kanske inte alls 
tillnärmelsevis i den omfattning som det här aktuella förslaget förordar.”  

                                                 
99 SOU 1998:111, s. 127 
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Statskontoret “… efterlyser en djupare analys av vilken online-information som bör 
anses vara så väsentlig att den måste bevaras. Enligt utredarens [förslag] skall 
sådana databaser samlas in som utgör ‘yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle 
och svensk kultur’. Enligt vår mening bör detta begrepp preciseras så att det klart 
framgår vad som skall samlas in.” 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) håller med om “… att det är viktigt att 
information som gjorts allmänt tillgänglig på elektronisk väg samlas in och bevaras 
för framtiden samt att täckningen av ‘kvalitets’-material är så fullständig som 
möjligt.”  

Tecken: Selektivt, Väsentlig, Kvalitetsmaterial 

c. 

Utsagorna som följer problematiserar frågor kring kulturarvsbevarande ur ett juridiskt 
perspektiv. Genom den föreslagna, breda insamlingsambitionen, till exempel “svensk 
anknytning” uppstår problem när online-material, som inte tydligt kan begränsas 
geografiskt samlas in. Problem uppstår även mellan personuppgiftslagen syfte att värna 
om individens integritet och kulturarvsbevarande principer. Ur ett juridiskt perspektiv 
bör således syftet med ett bevarande av kulturarv vägas mot de värden dessa lagar skall 
beakta. Det finns utsagor som visar just på vilka konsekvenser ett nyanslöst fokus på 
bevarande kan innebära. 

COPYSWEDE och KLYS håller med utredaren om att insamling endast skall ske 
av “… material som verkligen har betydelse för det svenska kulturarvet samt för 
kunskapen om det svenska samhället. I en värld av globala elektroniska nätverk är 
svaret på frågan vad som har svensk anknytning dock inte helt lätt att besvara.” 
Vidare påpekar organisationerna att visst ”svenskt” material kommer “… kunna 
betraktas som utländskt ur en upphovsrättslig synvinkel.” Något som är viktigt att 
ta i beaktande så att lagen “… inte blir sådan att den kan komma att skapa 
störningar i Sveriges förhållande till andra stater och det internationella 
samfundet.” 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet finner det “… angeläget att de 
syften som har med kulturarvet att göra lyfts fram, preciseras och ställs mot de 
syften som lagstiftningen om personuppgifter och om upphovsrätt skall värna.” 
Enligt Fakulteten är detta en angelägen fråga som “Sverige bör gripa sig an med 
samma grundinställning och bestämdhet som präglat landets agerande på 
offentlighetslagstiftningens område.” De utesluter exempelvis inte att problem kan 
uppstå kring § 9 i personuppgiftslagen, som behandlar hanteringen av felaktiga och 
missvisande personuppgifter. De frågar: “Varför skall en från individens synpunkt 
sett missvisande och till och med kränkande uppgift utan invändningar få gå till 
eftervärlden?” 

Tecken: Upphovsrätt, Personuppgifter 

Ekvivalenskedja för nodalpunkten Kulturarv: 

Svensk, Identitet, Kvalitetskriterier, Bevara, Luckor, Oberoende av form, 
Eftervärlden, Värdefullt källmaterial, Förståelse, Selektiv, Väsentlig, 
Kvalitetsmaterial, Upphovsrätt, Personuppgifter 
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Sammanfattning av nodalpunkten Kulturarv 

Kulturarv framställs ha två funktioner. Det skall hjälpa oss att skapa en identitet och 
förstärka känslan av gemenskap gentemot omvärlden, samt vara en kraft som verkar för 
att bevara material för framtiden. Vad som skall betraktas som del av vårt kulturarv 
avgränsas till material med svensk anknytning. Inget kvalitetskriterium bör finnas då vi 
idag inte kan veta vad som är intressant för framtida forskare eller vilket material som 
skall ges status att utforma framtida identiteter. Denna öppna ambition gör att material 
inte skall särskiljas utifrån dess publiceringsform. Samtidigt är det just de nya 
publiceringsformerna som står för nya former av material, det är inte bara en kvalitativ 
ökning som kommit av den tekniska utvecklingen, utan även nya arter av information. 
Därav finns utsagor som vill diskutera syftet med bevarande av material utifrån ett 
kulturarvsperspektiv. Det efterlyses en metod för att kunna göra ett urval av det överflöd 
av information som omger oss. Tidigare riktlinjer för insamling har inte haft kvalitet 
som ett kriterium, men många remissinstanser ser nu ett behov av att på något sätt få tag 
på det material som kan anses vara mer väsentligt ur ett kulturarvsperspektiv.  

Ett flertal juridiska och praktiska problem uppstår kring insamling av material till ett 
kulturarv. Den elektroniska online-informationen kan inte med samma lätthet ges en 
geografisk begränsning som tryckt material. Frågan blir hur det skall definierar vad som 
är svenskt. Även problemet med andra upphovsrättsliga regler kan försvåra insamling 
av ett “gränslöst” material. En alltför ambitiös insamlingspolicy medför även att en stor 
del personuppgifter hamnar i ett framtida kulturarv. Något som kan ifrågasättas då 
känsliga personuppgifter kanske inte var det material som från början var tänkt att ingå i 
kulturarvet. Ett flertal remissinstanser ser utifrån dessa problem att en intresseavvägning 
bör göras mellan kulturarvsverksamhetens konsekvenser och den lagstiftning vars 
uppgift är att skydda andra värden t. ex personuppgiftslagen och upphovsrättslagen. 

4.1.3 Nodalpunkt Teknisk utveckling  

E-pliktutredningen 

I E-pliktutredningen talas det om en teknisk utveckling som kommer innebära 
expansion, inte bara vad gäller den konkreta mängden publikationer utan också 
avseende de olika former av publicering som stadigt ökar och vidgar de traditionella 
gränserna. Då ny teknik etablerar sig snabbt finns en risk att de nya formerna av 
dokument som uppstår inte undergår samma behandling som trycksaker och går 
förlorade. Denna tid av förändring talas om som en helt ny era då inte bara den fysiska 
utformningen av dokument utan även de kringliggande processer, som idag omger 
publicering, berörs av den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att ta tag i problem som 
kan uppstå till följd av teknisk utveckling. Det räcker inte att bara samla in material utan 
arbete måste också läggas vid anpassning av den utrustning som krävs för läsning. 
Läsutrustning åldras och utdateras snabbt. Till detta följer problem med att bevara 
dokument i den form som medger att upphovsmannens intention med materialet inte 
förändras. Förändras den strukturella formen kanske den ursprungliga meningen går 
förlorad.  
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“Den snabba tekniska utvecklingen på informationsområdet leder till att en allt 
större del av det framtida informationsflödet aldrig framställs som dokument i 
fixerad form.”

100
 

“Dessutom tillkommer det faktum att den elektroniska publiceringen expanderar 
mycket snabbt. Expansionen gäller inte bara den rent kvantitativa tillväxten, utan 
avser också den förändring som hela tiden sker i och med att nya producenter 
etablerar sig och därmed vidgar gränserna för vad som publiceras på elektronisk 
väg.”

101
 

Tallmo ser en framtid där “… all publicering i alla stadier genomsyras av de nya 
teknikernas alla möjligheter desto mer självklart blir det att hela processen kommer 
att räknas till elektronisk publicering … “ Tallmo tror att även “… de av framtidens 
böcker som binds in och trycks på papper kommer säkerligen att räknas till en 
annan era än Gutenbergs, därför att så många av bokens andra förutsättningar 
radikalt ändrats.”

102
 

Tallmo påpekar “…  hur snabbt datautrustning åldras, vilket ju är ett mera intrikat 
problem när det gäller möjligheterna att i framtiden kunna läsa dagens digitalt 
lagrade information.”

103
 

Tallmo skriver vidare att “… i den analoga världen försvinner texter in i den stora 
glömskan antingen p.g.a. att papper eller pergament förstörs, eller också hamnar de 
i inkompatibilitetens mörker därför att vi inte förstår språket. Shakespeare går 
hyfsat, men bortåt Chaucer börjar det bli knepigt. 500 år är ändå ett fantastiskt 
långt tidsmässigt panorama, jämfört med livslängden hos många digitala dokument 
som kan bli oläsliga efter ett par år.”

104
Tallmo fortsätter med att konstatera att 

“Rena texter har nog rätt goda chanser att överleva länge. Frågan är dock 
fortfarande hur det ska gå med mera komplicerade multimediadokument. Kommer 
de att kunna spelas upp så som upphovsmannen tänkt sig om 30 år? Om 100? 
Eller kommer det att krävas månader av efterforskningar för att finna rätt 
konfiguration av gamla datorer, cd-spelare och operativsystem?”

105
 

Palmkvist säger också, angående val av insamlingsmetod, att en flexibel lösning är 
att föredra ”… eftersom det enda man med säkerhet kan veta om webbens framtid 
är att den kommer att förändras och, inte minst, växa, så att förutsättningarna för 
arkivering ändras.”

106
 

Tecken: Snabb, Expansion, Vidgade gränser, Era, Åldras, Inkompabilitet, ”Så som 
upphovsmannen tänkt sig”, Förändring 

Remissyttranden 

a. 
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Utsagorna nedan vittnar om en osäkerhet inför vad den tekniska utvecklingen skall bära 
med sig och en insikt om att det inte är en övergående utveckling utan en process som 
inte kommer avstanna. Ett återkommande förslag till lösning är att inte utforma 
reglering i detalj utan skapa en flexibel, öppen och teknikoberoende lagformulering. Till 
detta vill man se relativt tätt återkommande utvärderingar och uppföljningar för att inte 
missa nya former av publikationer och nya sätt att nyttja dessa. 

Angående urval för insamling förespråkar Biblioteksnämnden vid Lunds 
Universitet “… täta utvärderingar och därav föranledda modifieringar av 
insamlingsverksamheten … så att den kan hålla någorlunda jämna steg med den 
tekniska utvecklingen och med förändringar i utnyttjandet av de elektroniska 
media.”  

Högskolan i Dalarna vill se ett “… nationellt bevarandesystem som kännetecknas 
av så stor öppenhet som möjligt, för att undvika detaljreglering och i stället ge 
utrymme för mera allmänna riktlinjer och rekommendationer. Detta bör bidraga till 
att ge bevarandesystemet en mera flexibel framtoning – inte minst viktigt i en värld 
i ständig förändring och innehållande allt fler typer av elektroniska dokument.”  

Enligt KB:s tycke bör “… lagstiftningen skrivas så teknikoberoende som möjligt. 
I annat fall kan syftet kringgås av motspänstiga leveransskyldiga. Dessutom kan ny 
teknik snabbt komma att göra lagen föråldrad.” Som exempel föreslår KB att det 
vore lämpligare att använda “… ett teknikneutralt uttryck, exempelvis 
åtkomstbegränsning … i stället för … ‘lösenord eller liknande’”. Detta då de ser 
det tveksamt att alla åtkomstbegränsande funktioner ryms under uttrycket 
”lösenord”. 

Statens kulturråd finner det “… i högsta grad angeläget att 
pliktleveranslagstiftningen anpassas att också omfatta nya publiceringsformer.” 

Högskolan Gävle-Sandviken ser att ”… på grund av den snabba tekniska 
utvecklingen finns det särskilda skäl för att ansvariga myndigheter vart tredje år 
ges i uppdrag att göra en fördjupad utvärdering och kostnadsuppföljning av 
pliktexemplarsystemet.” 

Högskolan Dalarna vill ”… särskilt betona att man åstadkommer ett nationellt 
bevarandesystem som kännetecknas av så stor öppenhet som möjligt. För att 
undvika detaljstyrning och ge systemet en mera flexibel framtoning – inte minst 
viktigt i en värld i ständig förändring och innehållande alltfler typer av elektroniska 
dokument.” 

Tecken: Förändring i utnyttjande, Flexibilitet, Teknikoberoende, Nya 
publiceringsformer, Utvärdering, Kostnadsuppföljning, Öppenhet 

b. 

Ovissheten inför framtiden speglas i utsagorna nedan och man ser att det är svårt att 
definiera något som så snabbt och fundamentalt förändras. Exempel på hur 
grundläggande förändringar som sker är konvergensen av informations- och 
kommunikationsteknologin som öppnar för helt nya former av såväl dokument som 
nyttjande av desamma. Det står då inte längre klart ens vilken karaktär informationen 
skall anses ha. 
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Forskningsrådsnämnden (FRN) påpekar att ”Redan i diskussionen om definitioner 
och terminologi antyds svårigheterna att entydigt definiera vad som benämns 
’elektronisk information som är tillgänglig via online-förbindelse’. Dessa 
svårigheter speglar problem att fånga något som genomgår fundamentala 
förändringar; något som inte minst antyds av hur snabbt utvecklingen går mot en 
förening av informations- och kommunikationsteknologi.” 

FRN understryker vikten av tydliga definitioner av den elektroniska informationen, 
till exempel om “… sådan information ska anses ha karaktär av ‘trycksak’ eller 
‘tal’.” 

Tecken: Fundamentala, Karaktär  

c. 

Utsagorna som följer har gemensamt att de pekar på möjliga följder av den tekniska 
utvecklingen och insamlingsverksamheten av elektroniskt material. Flera aspekter 
framkommer i utsagorna, en av dem är ekonomiska resurser där den tekniska 
utvecklingen kan leda både till fördelar i fråga om lösningar som underlättar 
verksamheten och till nackdelar i fråga om ökade kostnader för underhåll av 
bevarandesystem och leverantörsskyldigheter. Ytterligare aspekter är frågan om vad 
som kan hända om inte tillräckligt sofistikerade metoder för insamling och bevarande 
används. I detta fall kan information gå förlorad och viktiga uppgifter kring insamlat 
material eventuellt inte säkerställas varvid dokumentens autencitet och läsbarhet 
minskar. En så stor ansamling dokument som det här är fråga om är också viktig att 
betrakta ut integritetsperspektiv då ett oetiskt nyttjande av sammanställda uppgifter 
skulle kunna underlättas av mängden samt sökbarheten i samlingarna. 

Växjö universitet anser att “För att kunna samla in elektroniska dokument från 
webben krävs en lösning på problemet med försvunna och inaktuella länkar. I annat 
fall riskeras informationsförluster och autencitetsproblem.” 

Chalmers tycker “För liten uppmärksamhet ägnats problemen med att 
tillhandahålla materialen nu och i framtiden.” Chalmers tycker att 
“Utgångspunkten måste vara att den elektroniska informationen kan bevaras i 
läsbart skick lika länge som traditionell pappersbunden information.” De vill 
därför se ökad belysning av ”… beroendet av en stor mängd hård- och 
mjukvaruplattformar, vilka påverkas av den snabba tekniska utvecklingen …” 

Chalmers efterlyser mer diskussion kring de problem som kan uppstå kring ”… 
insamling och tillhandahållande av till exempel privata webbsidor.” Chalmers ser 
en fara i ”… möjligheterna att med datorns hjälp söka i och sammanställa 
information för oetisk eller integritetskränkande kartläggning och 
kontrollverksamhet …” 

Idrottshögskolan ifrågasätter om utredarens förslag kring databaser att ”… den 
mottagande institutionen skall ha bestämmanderätt angående leveransformat. Vi 
bedömer att detta kan försvåra insamlandet. Leveransplikt får inte innebära en 
belastning varken kostnads- eller arbetsmässig för leverantören. Man kan dra en 
parallell till leveransplikt av tryckt material, där det inte uppställs några krav på 
format.” 
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Uppsala universitet tycker att ”Utredningsmannen lanserar en intressant lösning av 
den omfattande och kostnadskrävande mikrofilmning av dagstidningar, som idag 
sker i syfte att bevara och tillhandahålla tidningsmaterialet. I stället borde 
överenskommelse träffas, att pliktmottagande bibliotek skall få tillgång till 
tidningens elektroniska förlaga …” 

Tecken: Informationsförlust, Autencitetsproblem, Läsbarhet, Beroende, 
Integritetskränkande, Belastning, Lösning 

Ekvivalenskedja för nodalpunkten Teknisk utveckling 

Snabb, Expansion, Vidgade gränser, Era, Åldras, Inkompabilitet, ”Så som 
upphovsmannen tänkt sig”, Förändring, Förändring i utnyttjande, Flexibilitet, 
Teknikoberoende, Nya publiceringsformer, Utvärdering, Kostnadsuppföljning, 
Öppenhet, Fundamental, Karaktär, Informationsförlust, Autencitetsproblem, 
Läsbarhet, Beroende, Integritetskränkning, Belastning, Lösning. 

Sammanfattning av Teknisk utveckling 

Utsagorna som rör den tekniska utvecklingen talar om en ökning av publikationsformer 
och antal dokument som skall in i systemet. Också den mottagande kontexten förändras 
i och med utvecklingen, nya former av dokument föder ny typ av läsning (läsning här i 
bred förståelse) och nya publiker. Ett exempel på det här är föreningen av informations- 
och kommunikationsteknologi som står ojämförbar då det gäller tryckta publikationer. 
Ingen kan klart säga vad dessa förändringar, som dessutom sker i en rasande fart, skall 
leda till och därför ses det som viktigt att regleringen av insamlings- och 
bevarandeverksamheten inte låses vid viss teknik eller specifika formuleringar. Tvärtom 
bör den vara bred nog att rymma och införliva nya typer av dokument med tiden då 
dessa utvecklas.  

Det kan också vara aktuellt att formalisera det som samlas in då det underlättar inför 
framtida läsbarhet av dokument vars mjuk- eller hårdvarustruktur kanske inte kommer 
att vara kompatibla med framtida dylika. Denna fråga rymmer emellertid aspekten av 
upphovsmannens intention med dokumentet samt vem som skall stå för de resurser som 
krävs i arbetet. 

Ytterligare en aspekt på vad den tekniska utvecklingen kan leda till vad gäller 
insamling, bevarande och tillhandahållande av pliktleveranser är vilken roll den skulle 
kunna spela i möjligheterna till att utföra oetiska handlingar med hjälp av en ofantlig 
mängd sökbara och åtkomliga dokument.  

I materialet återfinns inte många utsagor som visar på att man ser på framtiden med 
tillförsikt. Vad den nya tekniken för med sig ses mer som en belastning i fråga om vad 
som måste åtgärdas för anpassning än som en möjlighet till underlättande verktyg. De få 
gånger den tekniska utvecklingen möts med positiva ordalag är gäller det framförallt 
dess arbetsbesparande effekter som uppmärksammas. 

När det i materialet talas om Teknisk utveckling finns tecken på att aktörerna har en viss 
inställning till fenomenet "teknisk utveckling". Det är något svårdefinierat som det är 
bäst att anlägga en flexibel attityd gentemot. Den tekniska utvecklingen beskrivs som ett 
fenomen det inte går att ta kommando över, den mest framkomliga vägen är istället att 
anpassa sig. 
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4.1.4 Nodalpunkt Tillgänglighet 

E-pliktutredningen 

Så som utredaren i E-pliktutredningen beskriver åt vem och i vilken grad det insamlade 
materialet bör tillgängliggöras framställs det som en svår balansgång. Det finns motiv 
av flera slag att möta upp: grundläggande demokratiska värden där tillgängligheten till 
insamlat material blir en förutsättning för allmänhetens deltagande i samhällets många 
processer men å andra sidan kan tillgängligheten ur ett annat perspektiv, det 
marknadsorienterade, bli ett intrång ur såväl ekonomisk aspekt som vad gäller 
intellektuell integritet. Ett tredje perspektiv är det att tillgängligheten också kan bli ett 
utelämnande om känsliga uppgifter som bör omgärdas av sekretess släpps åt 
allmänheten att tillgå. Utredaren strävar efter att finna en rimlig balans mellan de 
intressen som finns att tillgodose i frågan. 

“För att medborgarna ska kunna ha förutsättningar att delta i den demokratiska 
processen i form av inlägg i den allmänna debatten eller annan form av 
opinionsbildning krävs en god tillgång till information.”

107
 

“Samtidigt är det viktigt att tillse att samhällets intresse av yttrandefrihet och 
informationsfrihet inte tillgodoses på ett sätt som gör intrång i det normala 
utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk eller oskäligt inkräktar på 
upphovsmannens legitima intressen.”

108
 

“En rimlig balans på upphovsmännens legitima krav på ersättning för sina 
prestationer och medborgarnas behov av tillgång till information är enligt min 
bedömning att man vid de institutioner som har ett nationellt bevarandeansvar kan 
få tillgång till den elektroniska informationen för forskning, men också för enskilt 
studium.”

109
 Detta är utredarens önskan, men i det förslag han sedan lämnar 

angående möjligheterna att tillhandahålla material med hänsyn till 
upphovsrättslagen och personuppgiftslagen ser han det som nödvändigt att “… 
tillhandahållandet av datorbaserat material … måste begränsas till forskare.”

110
 

“Jag har vid bedömningen i det föregående (avsnitt 14.2) av frågan om den här 
aktuella verksamhetens förenlighet med den kommande personuppgiftslagen utgått 
från att den behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig måste anses 
ske för forskningsändamål. Tillåtligheten av behandling av känsliga 
personuppgifter måste därvid förutsätta att personuppgifterna inte lämnas ut till 
andra än forskare. För tillhandahållandet av material som inte innehåller känsliga 
personuppgifter gäller dock det något mindre restriktiva reglerna i 10§ 
personuppgiftslagen.”[Behandling av personuppgifter är tillåtet bl. a. vid forskning 
av allmänt intresse, förfs. anm.]

111
 

Tecken: Förutsättningar, Intrång, Rimlig balans, Lämna ut 

Remissyttranden 

                                                 
107 SOU 1998:111, s. 163 
108 SOU 1998:111, s. 163 
109 SOU 1998:111, s. 163 
110 SOU 1998:111, s. 163 
111 SOU 1998:111, s. 166 
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a. 

Utsagorna nedan ställer sig frågande till att enbart forskare skulle få tillgång till det 
insamlade materialet. Det ses som otillfredsställande att allmänheten, på grund av 
publiceringsform, inte kan ges tillgång till samma material som i tryckt form kan tillgås 
av vem som helst. Man talar om en teknikberoende lag och att detta kan synas som 
diskriminerande gentemot privatpersoner. I vissa utsagor dras resonemanget längre och 
funderingar över vem eller vad som skall avgöra om en person är forskare eller vilket 
forskningssyfte som är legitimt framkommer. 

Högskolan i Jönköping ser det som “… otillfredsställande att diskrepans råder 
mellan möjligheterna att ta del av publicerad information beroende på dess medium 
och publiceringsform.” 

Högskolan i Örebro är inte helt nöjda med att endast forskare skall få tillgång till 
de nya pliktexemplaren eftersom vad “… som menas med forskare inte framgår av 
betänkandet, men troligen avses en person som innehar doktorsexamen. Det 
utesluter således forskarstuderande liksom studenter på grundutbildningen.” Vidare 
menar de att “Man kan inte dra några gränser mellan forskning, 
utredningsverksamhet eller enskilda studier.”  

Umeå universitet ser det som angeläget att “… medborgarnas tillgång till 
information inte försämras till följd av den nya tekniken, samma regler bör gälla 
för elektroniskt material som för tryckta skrifter.” 

Karolinska institutet skriver att en “… situation där alla kan söka information via 
tryckt media medan endast ett fåtal kan söka information i elektroniska media är 
diskriminerande.” 

Svenska kommunförbundet tycker inte att tillgången till insamlat material bör 
begränsas till att gälla enbart forskare. De tycker snarare att “… fri tillgång till det 
insamlade materialet för var och en är önskvärt.” De efterlyser också en tydligare 
definition av ”forskare”: “Forskning bedrivs på många nivåer, inom universitet, 
högskolor, hembygdsrörelser, privat m.m.” Svenska kommunförbundet vill således 
inte särskilja olika publiceringsformer utan ser det som “… viktigt att den enskilde, 
som idag, bl.a. genom bibliotekens försorg, har tillgång till material publicerat i 
tryck, även i fortsättningen får samma möjlighet till fri information och tillgång till 
källor för studier även om materialet publiceras med en annan teknik.“ 

Uppsala universitet tycker det är “… otillfredsställande att materialet… är 
tillgängligt enbart för forskningsändamål, inte för den allmänintresserades 
upplysning.” Uppsala universitetsbibliotek anser sig ha en “… öppen attityd mot 
allmänhetens utnyttjande av samlingarna … och ser att det kommer bli … svårt att 
kontrollera om det uppgivna forskningssyftet vid konsultation av arkivbasen är 
seriöst eller ej. Det insamlade materialet bör dessutom i så stor utsträckning som 
möjligt göras tillgängligt för allmänheten.” 

Tecken: Diskrepans, Forskare, Samma regler, Diskriminerande, Möjlighet, 
Forskningssyfte 

b. 
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Utsagorna som följer pekar på vikten av att den sekretess som till skydd mot otillbörligt 
utlämnande av personuppgifter, inte får stå tillbaka till förmån för allmänhetens tillgång 
till det insamlade materialet. 

Statens psykologisk- pedagogiska bibliotek (SPPB) gör klart att de “... motsätter 
sig insamlandet av vissa databaser som innehåller sekretessbelagda uppgifter. 
Sådana baser bör endast bevaras i form som garanterar sekretessen.” Detta 
motiveras med personskydd: “… det finns också databaser upplagda för 
forskningsändamål där försökspersoner och deltagare har löfte om sekretess och 
skydd.” Slutligen trycker de på att “Vid kollision med sekretessbestämmelserna bör 
sekretessen få företräde.”  

Lunds universitet tycker att “… det insamlade materialet endast bör vara 
tillgängligt för forsknings- och statistikändamål. Materialet kommer att innehålla 
stora mängder personuppgifter, och det är rimligt dessa får det skydd som 
möjliggörs genom personuppgiftslagen och upphovsrättslagen.”  

Tecken: Sekretess, Skydd 

c. 

Den förmedlade synen på tillgängliggörande av insamlat material, i utsagorna nedan, är 
att detta inte får ske på bekostnad av upphovsmäns legitima intressen. Tillgänglighet för 
allmänheten kan leda till ett utnyttjande av materialet, som till sin natur är känsligt och 
måste skyddas. Det som ur andra perspektiv syftas till som “rimlig balans” nämns här 
som en “intresseavvägning” mellan allmänhet och upphovsmän och en begränsad 
tillgänglighet ses i förlängning som en förutsättning för yttrande- och informationsfrihet 
snarare än för “deltagande i den demokratiska processen”. Tillgängligheten är också 
något som allmänheten gör anspråk på, inte något det har rätt till och om detta anspråk 
tillgodoses kan balansen på markanden störas. Arkivverksamhet och mediemarknad är 
två skilda ting och skall inte sammanblandas. 

Tidningsutgivarna anser att “… uppenbart, och en direkt förutsättning, är att 
tillhandahållandet av pliktlevererat elektroniskt material inte får ske på ett sätt eller 
i en omfattning som inkräktar på upphovsrätten för rättsinnehavarna.” 

Sveriges Television (SVT) säger att “… principen måste fortsatt vara att bevarandet 
sker för tillgängliggörande för forskningsändamål.” Om materialet blir tillgängligt 
för allmänheten ser SVT “… att material SVT producerat kan komma att användas 
på ett ursprungligen icke avsett sätt med krav på ersättning från berörda 
rättighetsinnehavare samt ett utnyttjande som SVT normalt skulle uppbära en 
ersättning för.”  

 “COPYSWEDE och KLYS håller inte med om utredarens resonemang att 
allmänhetens intresse av fri och lika tillgång till information skall tillfredsställas 
genom en rättslig och ekonomisk intresseavvägning mellan upphovsmän och 
allmänhet. Istället är det så att en stark upphovsrätt är förutsättningen för en 
yttrande- och informationsfrihet värd namnet.” KLYS och COPYSWEDE påpekar 
även att det inte är “… en uppgift för de insamlande och bevarande institutioner 
som utpekas i pliktleveranslagstiftningen att förse allmänheten med 
upphovsrättsligt skyddat material. Arkivverksamhet skall inte sammanblandas med 
mediemarknaden.” Den allmänna efterfrågan efter visst material skall 
tillhandahållas genom de kanaler rättighetsinnehavarna väljer, annars finns “… stor 
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risk för allvarliga störningar på de befintliga marknaderna, vilket skulle vara till 
men såväl för rättighetsinnehavare som i det långa loppet för allmänheten.” KLYS 
och COPYSWEDE ser som en konsekvens av en sådan utveckling som utredaren 
antyder att producenter tvingas göra sina produkter mer svåråtkomliga genom t.ex. 
rättsliga eller tekniska begränsningar samt endast tillgängliga genom högre 
avgifter.  

Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedelsproducenter 
(SvF och FSL) uttrycker att “Allmänhetens anspråk på tillgång till information, 
oavsett upphovsrätt, gäller idag endast gentemot myndigheter, och det med vissa 
undantag. Att omtolka kravet på allmänhetens tillgång till information så att det 
genom ett pliktexemplarsförfarande skall gälla allt som överhuvudtaget publiceras 
vore att göra upphovsmannens ekonomiska befogenheter till en chimär och skulle 
allvarligt försvåra förutsättningarna för en vital kultur- och informationssektor.” 

Tecken: Inkräktande, Utnyttjande, Intresseavvägning, Förutsättning, 
Allmänhetens anspråk 

Ekvivalenskedja för nodalpunkten Tillgänglighet: 

Förutsättningar, Intrång, Rimlig balans, Lämna ut, Diskrepans, Forskare, Samma 
regler, Diskriminerande, Möjlighet, Forskningssyfte, Sekretess, Skydd, 
Inkräktande, Utnyttjande, Intresseavvägning, Förutsättning, Allmänhetens 
anspråk. 

Sammanfattning av nodalpunkten Tillgänglighet 

När det kommer till frågan, åt vem de insamlade elektroniska dokumenten skall 
tillgängliggöras råder viss oenighet. Åsikterna i E-pliktutredningen och remissyttranden 
glider på en tillgänglighetsskala från forskare via studenter till en bredare allmänhet. 
Utredningens ståndpunkt är pragmatiskt inriktad mot tillgänglighet för forskning och 
studier men med rötter i en önskan om tillgänglighet åt en bred allmänhet för 
uppfyllandet av demokratiska grundvärderingar. Den får emellertid böja sig för insikten 
om att det, med hänsyn till bland annat personuppgiftslagen och upphovsrättslagen, är 
omöjligt att låta tillgängligheten sträcka sig längre än till för forskare. Ytterligare ett 
perspektiv på frågan ges genom diskuterandet av skydd åt sekretessbelagda uppgifter. 

En stor del av de remissyttranden som berör frågan om vem som skall ges tillgång till 
det insamlade materialet ser det som otillfredsställande att allmänheten inte skulle 
räknas till denna skara. Till övervägande del är det högskolor och dessas bibliotek som 
tar ställning för en så bred tillgänglighet som möjligt. Man ställer sig negativ till att 
online-materialets form skall få begränsa tillgängligheten till material som idag finns att 
tillgå fritt i tryckt format eller finns sökbart så länge det ligger på Internet. Frågor av 
mer praktisk art framkommer också såsom vem som skall avgöra och hur, vad som är 
att betrakta som forskning.  

Vissa av utsagorna, företrädesvis inkomna från organisationer med upphovsrättsliga 
intressen, ger ett annat perspektiv på tillgänglighetsfrågan; just på grund av online-
materialets form kan tillgänglighet för allmänheten inte medges. Den elektroniska 
formen medger otillbörligt utnyttjande på ett sätt tryckt material inte gör varför åtgärder 
måste vidtas för att skydda upphovsmännens legitima intressen. Det påpekas också att 
arkiv- och biblioteksverksamhet inte har till uppgift att förse allmänheten med den typ 
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av material som normalt skyddas av upphovsrätt och att detta skulle kunna skada 
marknaden och i förlängningen också leda till skadeverkningar inom hela kultur- och 
informationssektorn. 

Sammanfattningsvis eftersträvas, i materialet, en balans mellan de olika intressen som 
kräver hänsynstagande i frågan. 

4.1.5 Nodalpunkt Offentliggörande/Publicering 

E-pliktutredningen 

I utredningen likställs begreppen “publicera” och “göra allmänt tillgängligt”. Det är ny 
teknik som möjliggör denna ökning av publicerad information som inte gått den 
konventionella vägen över en process som innefattar instanser som förläggare och 
distributörer. Det är producenter på en skala mellan professionella och privata aktörer 
som står för denna ökning. Genom att nya sätt att publicera har uppstått påverkas även 
kringliggande fenomen som tidigare fungerat som spärrar för vilket material som 
publiceras, till exempel kommersiella krav och kriterier på en viss kvalitet. Den ökade 
privata publiceringen gör att funderingar kring publiceringens syfte uppstår. Material på 
Internet kan, rent formellt, ses som offentliggjort oavsett upphovsmannens 
intentionalitet, till exempel till vem vänder sig publikationen? Den alltmer diffusa 
gränsen mellan privat och professionell publicering, som svårligen kan särskiljas åt rent 
principiellt, gör att det blir svårt att dra paralleller mellan publicering i den gamla 
“pappersvärlden” och den elektroniska “självpubliceringen”. Det publicerade materialet 
med privat karaktär behöver inte passera de spärrar som tidigare fanns inbyggda i 
begreppet “att publiceras”. 

“Inledningsvis kan konstateras att det aldrig varit så lätt att publicera sig som nu. 
Vem som helst med tillgång till persondator, modem och ett Internetabonnemang 
kan publicera information på nätet. Ordet ”publicera” används här i betydelsen 
”göra allmänt tillgängligt”. En privatperson kan därför i princip vid ett och 
samma tillfälle ikläda sig rollen som författare, förläggare, tryckare och distributör. 
Denna form av publicering som ofta, men inte alltid, är av rent privat karaktär 
behöver således inte passera de kvalitetsmässiga och kommersiella spärrar som 
ryms inom den traditionella förlagsbranschen. Men att publicera något behöver 
heller inte längre innebära att någon, förutom upphovsmannen själv, någonsin 
kommer ta del av informationen.”

112
 

“I takt med att tillgången till Internet ökar, tenderar också gränserna mellan privat 
och professionell publicering att suddas ut. Det är idag möjligt för vem som helst 
att producera välgjorda webbplatser, naturligtvis under förutsättningen att han eller 
hon har tillgång till erforderlig utrustning samt besitter tillräckliga tekniska och 
ämnesmässiga kunskaper.”

113
 

“Dessutom tillkommer det faktum att den elektroniska publiceringen expanderar 
mycket snabbt. Expansionen gäller inte bara den rent kvantitativa tillväxten, utan 
avser också den förändring som hela tiden sker i och med att nya producenter 

                                                 
112 SOU 1998:111, s. 51 
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etablerar sig och därmed vidgar gränserna för vad som publiceras på elektronisk 
väg.”

114
 

“Det är idag svårt, för att inte säga omöjligt att skilja mellan det som är avsett för 
en liten krets av personer och det som är avsett att spridas i en större krets. Det 
finns inte vare sig formella, tekniska eller i övrigt principiella skillnader mellan 
dessa kategorier.”

115
 

“Det som i ”pappersvärlden” bestod av lappar på en anslagstavla, en 
inlämningsuppgift i skolan eller ett internt protokoll läggs nu ut på nätet i digital 
form.”

116
 

Tallmo skriver att vad elektronisk publicering är “… inte är helt oproblematiskt.” 
Genom att exemplifiera med radio som kan ses som en överföring av “… ord eller 
text med elektroniska medel …”, och print-on-demand, som verkar i en elektronisk 
miljö men “… sista ledet i den publikationsformen inte innebär läsning på skärm 
eller med hjälp av någon annan apparatur, utan på en pappersutskrift.” visar Tallmo 
att ”Gränserna är alltså diffusa och beror på från vilket håll och med vilket synsätt 
man nalkas företeelsen.” Tallmo ser en framtid där “… all publicering i alla stadier 
genomsyras av de nya teknikernas alla möjligheter …” och således kommer “… 
räknas till elektronisk publicering.”

117
 

Tallmo talar om en ny form av publicering. “... hemsidor där människor berättar om 
sig själva, familjen, sitt arbete, sina vänner och intressen är ju en sorts 
självpublicering.” Tallmo anser att “Detta är otvivelaktigt en form av publicering 
och definitivt något nytt.” Tallmo säger att “Här uppstår ett sätt att synliggöra sig i 
världen som skiljer sig från traditionell publicering, genom att man inte alltid 
förväntar sig läsare; det liknar mera flaskposten som kastas ut i havet i hopp om att 
någon skall finna den.”

118
 

Tecken: ”Göra allmänt tillgängligt”, Spärrar, Gränser, Förändring, Krets, “Lägga 
ut på nätet”, Teknikens möjligheter, Självpublicering 

Remissyttranden 

a. 

De utsagor som följer har vi valt för de visar på en principiell inställning gentemot 
elektroniskt publicerat material. Detta material uppfyller de insamlingskriterier som 
finns i nuvarande pliktexemplarslag och borde således behandlas på samma sätt som 
information publicerat på andra sätt. Det finns dock en medvetenhet om att mängden 
information gör det problematiskt att genomföra en total insamling. Därför efterlyses 
metoder för att kunna gallra bland den elektroniskt publicerade informationen. En 
genomgående önskan är att en skillnad i insamlingsprioritet görs mellan professionellt 
framställt material och material av mer privat karaktär. Rent formellt blir material 
offentliggjort när det “läggs på nätet” även om materialet aldrig var avsett för 
allmänheten. 
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115 SOU 1998:111, s. 68 
116 SOU 1998:111, s. 68 
117 SOU 1998:111, s. 188f 
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Karlstads universitet påpekar att “… mycket av det elektroniskt publicerade 
materialet uppfyller kraven för leveransplikt enligt pliktexemplarslagen och bör 
således behandlas i samma omfattning som traditionellt tryckt material.” 

Statens kulturråd efterlyser tekniska lösningar som kan göra det möjligt att “… 
urskilja det privata från det professionellt publicerade materialet.” De tycker det är 
viktigt att en “… selektering sker, så att endast allmänt tillgängligt material samlas 
in.”  

Högskolan i Borås instämmer i utredningens förslag om att “… den information 
som produceras av professionella utgivare också bör samlas in så fullständigt som 
möjligt.” Vad gäller sådant som faller utanför kategorierna “… ’professionell 
utgivning’ och databasmaterial kan man ha en lägre ambition och samla in 
materialet mera selektivt.” 

Tecken: Krav för leverans, Urskiljning, Selektion 

b. 

Utsagorna nedan drar resonemanget om insamlingsprioritet till sin spets genom att 
belysa det paradoxala i att E-pliktutredningens förslag skulle innebära att visst material, 
som i “pappersvärlden” inte samlades in, nu skulle samlas in, samtidigt som visst 
elektroniskt material skulle samlas in trots att liknade material i “pappersvärlden” inte 
samlas in. Beroende på vilket perspektiv som anläggs på E-pliktutredningens förslag 
uppstår en inkonsekvens vad gäller behandling av material utifrån dess 
publiceringsform. Det är innebörden av fraser som “publicera på Internet” och “avsett 
att spridas i en större krets” som problematiserar frågan om vilken prioritetsordning som 
skall användas. 

KB ställer sig mycket tveksamma till den “... prioritetsordning som föreslås vid 
insamling av materialet. Högsta prioritet får i betänkandet material som ‘är avsett 
att spridas i en större krets.’” KB nämner sedan “... lokal föreningsinformation som 
exempel på information med lägre prioritet som endast bör samlas in 4 gånger om 
året.” KB påpekar att det skulle innebära “... en nedprioritering av material som i 
pappersform insamlas i sin helhet.”  

Linköpings universitet (LiU) ser hos utredaren ett resonemang kring ett “... totalt 
insamlande av all information som finns på den svenska delen av Internet.” Detta 
förfarande skulle enligt LiU innebära att “... motsvarigheter till tidigare 
uttrycksformer som inte omfattades av pliktleveranser, till exempel handskrivna 
lappar på anslagstavlor, stencilerade skoltidningar, privata fotoalbum ... skulle 
inkluderas av pliktexemplarslagen.” LiU ifrågasätter om detta är önskvärt och ser 
en lösning i en “… fördjupad diskussion kring vad som skall menas med att 
‘publicera’ på Internet.” 

Tecken: Prioritetsordning, Totalt insamlande 

c. 

De utsagor som följer har vi valt för att de pekar på frågor som uppstår när det kommer 
nya aktörer på den publicistiska scenen. Dessa aktörer, mestadels ickeprofessionella 
framställare av material, kan ha en annorlunda inställning (till skillnad från en etablerad 
publicist) till vissa frågor av publicistisk karaktär, till exempel användandet av 
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upphovsrättskyddat material, syftet med att publicera sig och viljan att kategoriseras 
som “offentliggjord” och därmed bli en del av kulturarvet som samlas in. Då intentionen 
med en privat självpublicering inte kan jämföras med konventionell publicering kan 
juridiska komplikationer uppstå. Här exemplifieras med utsagor om dataintrång och 
missbruk av upphovsrättsskyddat material. 

LiU ser en paradox vad gäller upphovsrätten (och i förlängningen tillhandahållande 
av material). “I den allmänna rättsuppfattningen torde man genomgående utgå från 
att information som lagts upp på Internet ‘är avsedd att spridas gratis och så mycket 
som möjligt’; den som lägger upp informationen eftersträvar synlighet och inte 
ekonomisk ersättning.” 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet noterar problemet med att “… 
material som i och för sig är åtkomligt via www kanske lagts ut utan 
rättighetsinnehavarens medgivande eller eljest inte kan anses som offentliggjort.” 
SU påpekar även att när “… besök sker oanmält och mot webbplatsens ägares vilja 
kan ansvar för dataintrång aktualiseras.”  

SvF och FSL ställer sig tveksamma till om insamlandet av sådana mängder 
information “… exempelvis samtliga privatpersoners och lokalföreningars 
hemsidor fyra gånger per år, är meningsfullt för ändamålet.” SvF och FSL undrar 
“hur privatpersoner ser på denna typ av insamling och bevarande och vad de i så 
fall känner inför detta faktum.” 

Tecken: Synlighet, Medgivande, Privatperson 

d. 

Utsagorna som följer visar på tankar kring alternativ för att ge online-publicerat 
material en status som skulle kunna användas för att skilja materialet åt vad gäller deras 
intention att betraktas som offentliggjort. Det antyds att då det är så pass enkelt att 
publicera sig på Internet behövs ytterligare kriterier för att särskilja material. En frivillig 
anpassning till ett vedertaget system för beskrivning av online-material skulle fungera 
som en tröskel som mestadels professionella producenter skulle bemöda sig att kliva 
över. Det blir således en fråga om att producenten skall ta ansvar att märka sitt material 
för att underlätta för insamlande instanser. Detta för att insamlaren skall slippa ta på sig 
uppgiften att utveckla insamlingskriterier som måste tillämpas på allt online-publicerat 
material. 

LiU önskar omdefiniera vissa begrepp för att komma åt vad som skall samlas in för 
bevarande: “I en strikt definition av Internetpublicering räcker det inte att ett 
dokument har ‘lagts på nätet’”, utan man borde också kräva att det läggs i ordnade 
former så att permanens garanteras under lång tid, författare och utgivare kan 
identifieras, osv.” 

KTH skriver att “Genom den robotinsamling som föreslås i utredningen befarar 
KTH att upphovsmännen passiviseras och inte tar det ansvar för bevarandet av 
verket som är nödvändigt för att säkerställa verkets identitet.” De föreslår att en 
samling med officiell status till vilken forskare anmäler sina verk löser problem 
med bland annat publikationsdatum och passivitet. 

Högskolan Dalarna “… vill förespråka rekvisitionsalternativet, inte minst gällande 
det material som framställs av professionella utgivare och producenter.” Detta 
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alternativ anser Högskolan “… underlätta möjligheterna att tillmötesgå krav på 
mera standardiserade metoder och format samt former för insamlandet. Detta 
måste vara i hög grad eftersträvansvärt i tider av kraftig tillväxt av både det tryckta 
och elektroniska materialet.” 

SAMI menar, med hänvisning till de generella bedömningar om vad som skall 
samlas in under kriterierna “allmänt tillgängligt”, “har anknytning till svenska 
förhållanden” och så vidare, att “… förslaget i denna del är alltför vagt formulerat 
och att alltför stort utrymme lämnas för arkivmyndigheternas godtycke … Här som 
i andra lagstiftningssammanhang bör eftersträvas förutsebarhet och bevarad 
kontroll, inte minst för att förebygga risk för att svensk lagstiftning träder 
utländska skyddsintressen förnär!” 

Tecken: Ordnade former, Ansvar, Standardisering, Kontroll 

e. 

Utsagorna nedan visar på konkreta exempel hur ett praktiskt förfarande kan påverka 
huruvida visst offentliggjort material kan komma att behandlas. Material kan oavsiktligt 
betraktas som offentligt och samlas in bara för att det distribueras på ett visst sätt. 
Motsatt kan material vara offentligt och men ändå inte samlas in, till exempel e-
postkommunikation till och från myndigheter, material som idag är offentligt i juridisk 
mening. 

Biblioteksnämnden vid Lunds universitet skriver angående att material som inte 
avses offentliggöras för allmänheten, i och med sin distributionskanal, kan kvala in 
som insamlingsbart material: “Biblioteksnämnden menar att det är arten av 
material som bör avgöra om det skall insamlas eller ej; myndigheters och företags 
interna arbetsmaterial är således en kategori som bör undantas från insamlingen 
vare sig det distribueras via intranät eller Internet.” 

SPPB påpekar att utredningen inte diskuterar problemet med e-
postkommunikation. Idag är “… en hel del e-post är offentlig och det förekommer 
kommunikation som är av stort intresse om man vill försöka komma åt 
kulturarvet.” 

Tecken: Distribution, Offentlig 

f. 

De utsagor som redovisas nedan visar på att frågan om vad som skall anses vara 
offentligt material även innefattar tekniska utformningar som kan påverka elektroniskt 
materials “offentlighet”. Det går inte att dra en gräns vid åtkomstbegränsande funktioner 
utan man måste väga in åtkomstbegränsningens syfte. Är tillgången begränsad för att 
motivera uttag av avgift eller är begränsningen till för att skydda material inte ämnat att 
bli offentliggjort? Tekniken möjliggör även andra sätt att minska ett materials 
tillgänglighet. Information i vissa databaser kan betraktas som åtkomstbegränsade då 
det krävs en aktiv handling från användarens sida för att “få fram” informationen, som 
teoretiskt sett först blir offentligt då denna förfrågan utförts. 

SvF och FSL skriver angående vad som skall förstås med allmänt tillgänglig att “… 
om en databas är lösenordsskyddad men det enda reella kravet för utfående av 
sådant lösenord är att en potentiell kund betalar en avgift är det rimligt att anse att 
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databasen är tillgänglig för allmänheten, medan den i andra fall måste anses vara 
sluten och därför också falla utanför den föreslagna regleringen.” 

Angående rekvisitionsrätt av databaser  påpekar SvF och FSL att “… en ökande 
mängd databaser är dynamiskt uppbyggda och faktauppgifterna endast åtkomliga 
genom särskilda frågeformulär.” De konstaterar därmed att ”Databasen är således 
inte i sig tillgängliggjord.” 

Tecken: Lösenordsskyddad, Åtkomlighet 

Ekvivalenskedja för nodalpunkten Offentliggörande/Publicering 

”Göra allmänt tillgänglig”, Spärrar, Gränser, Förändring, Krets, ”Lägga ut på 
nätet”, Teknikens möjligheter, Självpublicering, Krav för leverans, Urskiljning, 
Selektion, Prioritetsordning, Totalt insamlande, Synlighet, Medgivande, 
Privatperson, Ordnade former, Ansvar, Standardisering, Kontroll, Distribution, 
Offentlig, Lösenordsskyddad, Åtkomlighet 

Sammanfattning av nodalpunkten Offentliggörande/Publicering 

Att “publicera” eller “göra allmänt tillgänglig” har genom införandet av ny teknik blivit 
en svårdefinierad verksamhet. Det talas om hur tekniken har gjort det möjligt för 
privatpersoner att publicera material på Internet. Om denna “enkla” publicering jämförs 
med traditionell förlagsverksamhet visar sig några områden där dessa skiljer sig åt. 
Dessa skillnader blir problematiska utifrån ett pliktexemplarsperspektiv. I nuvarande 
pliktexemplarslag är ett insamlingskriterium att ett material blivit allmänt tillgängligt, 
något som i och med nya former av publicering blir ämne för diskussion.  

En fråga blir den om hur det privat publicerade materialet skall bedömas vara väsentligt 
nog för att samlas in. Det privat publicerade behöver inte gå igenom de spärrar som 
traditionell förlagsverksamhet erbjuder, såsom till exempel krav på viss kvalitet och 
kommersiell potential. Utan denna “kvalitetskontroll” hävdar många att materialet inte 
bör vara av intresse för en insamlingsverksamhet, medan andra ser en risk att material 
bedöms endast utifrån sin publiceringsform och inte sitt innehåll. Enligt nuvarande 
pliktexemplarslag görs ingen kvalitetsbedömning av det som samlas in. Detta har varit 
hanterbart  vad gäller mängden tryckt och publicerat material. Den ökande mängden 
privat publicerat material gör det dock ohållbart att fortsätta med en liknande ambition 
vad gäller den insamling som sker idag. Vissa remissinstanser efterlyser ett system som 
möjliggör publicister att själva märka sitt online-publicerade material med metadata 
som skulle fungera som insamlingskriterium. Tanken är att detta system mestadels 
skulle nyttjas av professionella utgivare, inte av privata. Genom detta förfarande går det 
även få bukt med problem kring privatpersonens intention med sin publicering. Man 
kan inte ta för givet att allt material på Internet, enligt avsändaren, är avsett för 
allmänheten och i förlängningen det gemensamma kulturarvet. Genom att kräva en 
metadatamärkning för material som skall bli insamlat förs möjligheten in att inte bli 
insamlad. 

Ett annat problem med dessa nya former av publicering är av juridisk karaktär. Risken 
att upphovsrättsskyddat material missbrukas, ökar. En förklaring till detta, utöver att det 
är enkelt att kopiera, distribuera och publicera skyddat material, kan vara att den 
allmänna rättsuppfattningen inte håller sig med samma värderingar som traditionell 
förlagsverksamhet vad gäller respekt för upphovsrättsskyddat material. 
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Vaga definitionerna för “allmänt tillgänglig” och “publicerat” kan medföra 
konsekvenser, som att material aldrig avsett att vara allmänt tillgängligt blir föremål för 
insamling på grund av att materialet har distribuerats online. Samtidigt som annat 
material som juridiskt sett redan är offentligt inte blir insamlat trots att det rör sig i 
samma online-miljö, till exempel e-post till och från myndigheter. Distributionskanalen 
kan alltså inte ses som ett kriterium för huruvida material är offentliggjort eller ej då 
olika sorters information kan distribueras online. 

Frågan om vad som skall anses vara offentligt material innefattar även tekniska 
utformningar som kan påverka elektroniskt materials “offentlighet”. Att skydda material 
med lösenord kan ha två syften; antingen beläggs materialet med lösenord för att skydda 
känsligt materialet mot intrång och missbruk, eller så finns lösenordet för att motivera 
ett uttag av en avgift för att tillhandahålla materialet. I det senare fallet ses 
informationen som offentliggjord (trots avgiften) och skall samlas in. Risken är bara att 
med för trubbigt utformad lagtext kommer även den känsliga informationen behandlas 
på samma sätt. I utformandet av reglering för insamling av pliktexemplar måste man, 
vad avser åtkomstbegränsning, ta hänsyn till syftet med begränsningen. 

4.2 Analys med hjälp av Pédauques dokumentbegrepp 

För att kunna svara på vår andra frågeställning i uppsatsen utgår vi från resultatet av den 
diskursanalys vi har utfört (första frågeställningen). Med syfte att identifiera vilka 
dokumentbegrepp som framkommer inom diskursen tar vi hjälp av Pédauque

119
 och 

deras idéer som presenteras nedan. 

Den franska forskargruppen som går under namnet Pédauque argumenterar liksom 
Helena Francke

120
 för integrerade dokumentbegrepp. De trycker på olika discipliners 

olika intressen vad gäller dokumentet och har identifierat tre övergripande 
dokumentbegrepp. Dessa skall dock inte ses som uteslutande varandra utan snarare som 
olika ingångar till studier av dokument och då framförallt i övergången till elektroniska 
dokument. Tolkningen som görs är i sista led vår men vi anlägger alltså Pédauques 
perspektiv. Det kan eventuellt uppfattas som att ett verktyg av detta slag blir styrande 
för en analys, till exempel skulle det faktum att kategorierna endast är tre till antal 
kunna begränsa det öppna sinne som är viktigt vid en undersökning av detta slag. Vi har 
försökt vara vaksamma på detta och inte forcera tolkningar utan låta materialet tala för 
sig självt. Pédauque skriver även själva att deras tre perspektiv snarare skall betraktas 
som infallsvinklar än väldefinierade begrepp samt att de inte är varandra uteslutande 
utan öppnar upp för integrerade dokumentbegrepp.

121
Ur den tidigare forskning vi tagit 

del av i kapitel 2 framträdde ett mönster av hur utvecklingen gått från att betrakta och 
tala om dokument i termer av form till att mer inrikta sig mot dess funktion och 
ändamål. Pédauques ingångar till dokumentet lyder dokument som form, tecken och 
medium vilkas betydelser, som förklaras nedan, anknyter till de konceptuella 
uppdelningar vi identifierat i den tidigare forskningen. Genom att använda Pédauques 
tre infallsvinklar ges möjlighet att resonera utifrån dokumentet som en artefakt, en 
meningsförmedlare och en social aktör. 

                                                 
119 Vi har använt av Veronica Johanssons paper ”Förutsättningar för lärande: märkning av elektroniska 
dokument. En kunskapsöversikt.” i uttolkningen av Pédauque. Detta främst vad gäller förslag till 
översättning av fackterminologi. Se Litteraturlista för fler uppgifter. 
120 Se kapitel 2.1 
121 Pédauque 2003, s. 3 
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Vi ser Pédauques infallsvinklar som en öppning för resonerande och diskuterande av 
dokumentbegreppen i materialet. I varje dokumentbegrepp ingår ett läsarkontrakt 
mellan producent och mottagare av ett dokument. Vi redogör först kortfattat för 
ingångarna och förklarar efter det mer ingående vad de innebär. De lyder: 

Dokument som form, avser både det fysiska objektet och inskription på objekt. Vad 
gäller förklaring av tryckt dokument föreslås formeln medium + inskription = 
dokument. Vid elektroniska dokument översätts detta till struktur + data = elektroniskt 
dokument. Läsarkontraktet avser dokumentets tekniska läsbarhet (legibility).

122
 

Dokument som tecken, avser en syn på dokumentet som ett meningsbärande objekt. 
Formel för förklaring lyder inskription + mening = dokument. För elektroniska 
dokument översätts detta till betydelsebärande (informed) text + kunskap = elektroniskt 
dokument. Läsarkontraktet fäster vikt vid begriplighet och förståelse (intelligibility).

123
 

Dokument som medium, avser dokumentet som en bärare av meddelanden människor 
emellan. Det tryckta dokumentets formel är inskription + legitimitet = dokument. 
Översatt till elektroniskt dokument blir det text + förfarande (procedure) = elektroniskt 
dokument. Läsarkontraktet handlar främst om dokumentets förmåga att upprätta och 
underhålla sociala relationer (sociability).

124
 

För discipliner som intresserar sig för dokumentet som form är det frågor som rör 
objektet dokument som är aktuella. Objektet kan emellertid vara såväl materiellt (till 
exempel hårdvara) som immateriellt (till exempel digitala signaler). Att vid elektroniska 
dokument tala om struktur i stället för medium kommer sig av den mer komplexa miljö 
i vilken dessa figurerar. När det inte längre finns en fysiskt avgränsad enhet, till 
exempel en bok, är det i stället givna regler (strukturer) som avgränsar det elektroniska 
dokumentets utformning. Med inskription, som i fallet med det tryckta dokumentet, 
avses de faktiska tecken som förts över på mediet. Det elektroniska dokumentets data 
hänvisar i stället till andra former av representation, till exempel musik uppspelad från 
maskin, text ur en digitaliserad bok som läses från en datorskärm. Dokumentets 
inskription kunde upplevas direkt, medan det elektroniska dokumentets data måste 
genomgå en process via en maskin.

125
 

Nästa perspektiv, dokument som tecken, ser främst dokumentet som ett 
betydelsebärande objekt. Fokus ligger på dokumentets innehåll och hur detta processas 
av såväl producenter som mottagare. Dokumentet ses som en bärare av mening som 
hjälper till att konstruera vår förståelse och tolkning av omvärlden. Pédauque skriver här 
om ett kunskapssystem där alla led ger dokumentet en innebörd som påverkar hur det 
tolkas. Kunskapssystemet skapar en ”förväntningshorisont” hos läsaren genom att 
erbjuda en tolkningskontext, det vill säga att läsaren, genom att dokumentet följer vissa 
normer, vet vad hon/han kan vänta sig av det. Betydelsebärande text, som vid 
elektroniska dokument byter ut inskription, är text (i vid mening) som har givit eller kan 
ge kunskap genom att information dras ut ur den. Skillnaden mellan mening och 
kunskap är att den senare antyder en personifiering av betydelsen för en given läsare.

126
  

Ur perspektivet, dokument som medium, ses dokumentet som ett socialt fenomen 
delaktigt i kommunikationsprocesser mellan människor. Dokumentets olika grader av 
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legitimitet kommer sig dels av hur stor räckvidd det har avseende storlek på 
mottagargrupp men det finns också krav på grader av fixering (som motsats till 
flyktighet). Med förfarande menas vägen genom de instanser som kan validera och 
legitimera ett dokuments roll som socialt element. Skillnaden mellan det tryckta 
dokumentets inskription och det elektroniska dokumentets text visar sig i ovan nämnda 
förfarande.

127
 

Efter denna presentation av Pédauques dokumentbegrepp går vi nu vidare till att 
redovisa vilka tecken vi ser på att dessa används och i förekommande fall hur de 
används. Redovisningen sker i uppdelning efter nodalpunkter. 

4.2.1 Demokrati 

Form 

Kring Demokrati talas om dokumentet som ett verktyg i en fungerande demokrati. 
Dokumentet ses som bäraren av den information som behöver finnas tillgänglig för att 
medborgare skall kunna delta i den demokratiska processen. I ett demokratiskt 
perspektiv är det inte väsentligt i vilken form dokumentet kommer, det viktiga är 
snarare innehållet som skall användas i utformandet av samhället. 

Utifrån Pédauques formperspektiv på dokumentet kan sägas att det finns två sätt att se 
på dokumentets form i förhållande till demokratiska värderingar.  

Det ena är där det i materialet talas om att den demokratiskt motiverade rätten till fri 
information inte skall påverkas ett dokuments publiceringsform, vare sig vid insamling 
eller  vid tillhandahållande. Snarare ses att just den elektroniska formen kan innebära 
vissa demokratiska fördelar som bör tas till vara, till exempel att underlätta för grupper 
som har svårt att tillgodogöra sig information ur en traditionell tryckt form. Här ses 
dokumentets form som en möjlighet att öka en demokratiskt eftersträvansvärd tillgång 
till information för alla medborgare.  

Det andra sättet framträder i materialet som ett sätt att betrakta dokumentets form som 
en natur som gör det känsligt för ur ett juridiskt perspektiv. Ett elektroniskt dokument 
kan med lätthet kopieras utan kvalitetsförlust samt publiceras online utan 
upphovsmannens tillåtelse. Denna lätthet framkallar krav på restriktioner vad gäller 
allmänhetens tillgång till information. De utsagor som uttrycker att ett tillhandahållande 
av information utan restriktioner inte kan ske, ser hellre att fokus läggs på 
upphovsmannens ekonomiska befogenheter. Denna ändring i fokus måste ske just på 
grund av dokumentets form. Detta ställs mot tanken att fri information för allmänheten 
skall tillhandahållas av samhälleliga institutioner som bibliotek och arkiv.  

Å ena sidan skall formen inte få påverka medborgarnas demokratiska rätt till 
information, å andra sidan kan just formen påverka förutsättningarna för framtida 
produktion av information. Sett det ur det senare perspektivet upplevs resonemanget 
som kontraproduktivt, ur det förra som en självklarhet att information inte kan 
diskrimineras enbart utifrån dess publiceringsform. 

Så slutsatsen blir utifrån Pédauques formperspektiv att de som talar om dokumentets 
form i samband med demokrati antingen understryker att formen, utifrån frågan om 
tillgänglighet, inte är viktig eller att den berättigar ett särbehandlade i ett 
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pliktexemplarsystem. Övergången mellan Pédauques medium och struktur behandlas på 
olika sätt utifrån synen på hur medborgare skall få tillgång till information i 
demokratiskt syfte.  

Tecken 

Ur Pédauques perspektiv dokument som tecken ses, med fokus på Demokrati, utsagor 
som understryker att enbart fri information inte är tillräcklig för att fungera som ett 
instrument i en demokratisk process. Informationens tillgänglighet är bara det första 
steget i den processen, nästa steg är att kunna använda informationen, tolka den. I vårt 
material talas det om att en förutsättning för att informationen skall kunna ses som ett 
objektivt demokratiskt verktyg är att informationen är neutral. Det är användaren som 
skall ta till sig och använda informationen. Det är Pédauques mening och kunskap som 
åsyftas. Detta visas genom att flera utsagor inte bara talar om rätten till fri information 
utan även rätten till kunskap. Kunskapsbildandet skall inte begränsas till forskare utan 
vara en process möjlig för allmänheten att deltaga i. Bland utsagorna exemplifieras med 
”kunskapslyftet”, ”livslångt lärande” och folkbildning i vidaste mening. 

För att informationen skall vara intellektuellt tillgänglig menar Pédauque att det behövs 
ett system där informationen kan placeras. För att informationen skall kunna fungera 
som representanter för vårat sätt att se på samhället måste den placeras i en kontext, ett 
kunskapssystem som ger potentiella läsare en gemensam utgångspunkt.

128
 När det i vårt 

material talas om vikten att även ta till vara på elektronisk online-information är det 
genom att införliva denna information i ett redan existerande system som elektronisk 
online-information ges samma status som annan information. 

Pédauques idé om ett kunskapssystem innefattar några grundpelare till exempel 
samlingar och produktionsprocess. I vår uppsats ser vi pliktexemplarsystemet som en 
faktor i en samling. I kunskapssystemet skapas dokumentet inte bara vid dess 
tillblivande/produktion, det skapas även när det får mening genom att bli en del av en 
samling. Det finns en medvetenhet i materialet om att nya sätt att producera dokument 
samt nya former av insamlingsverksamhet kan påverka dokumentets hela “tillblivelse”. 
Då man i utsagorna vill behandla information lika oavsett form innebär det även att 
öppna upp för en ny sorts producenter (i materialet mestadels exemplifierat med 
”privatpersonen”). Genom att vilja införliva det material som denna, i 
insamlingsverksamhet, nya grupp producerar bjuder man även in till att bli en del av ett 
etablerat kunskapssystem.  

Pédauque talar även om att kunskapssystemet kan ge läsaren en ”förväntningshorisont”. 
Genom att ta del av information som är en del av kunskapssystemet vet läsaren vilka 
förväntningar som kan ställas på materialet. Enkelt förklarat kan medvetenheten om ett 
kunskapssystem ses som en garant för att informationen däri kommer att vara 
intellektuellt tillgängligt för läsaren.

129
 Då det i materialet talas om att införa en ny sort 

information i systemet, framställt under förutsättningar olika det etablerade 
”förlagssystemet” kan förväntningshorisonten påverkas. Denna påverkan kan verka åt 
båda hållen. Exempelvis  finns i materialet utsagor som antyder att det kan det bli svårt 
att finna ”seriös” information i ett överflöd av mindre seriös, privatpublicerad 
information. Det kan innebära att ytterligare krav kommer att ställas i kategoriseringen 
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av material. För att behålla förväntningshorisonten behövs en fungerande, trovärdig 
praktik i till exempel ett pliktexemplarsystem. 

Vissa utsagors tal om mediemarknaden ser vi som tecken på att dessa är en del av 
kunskapssystemet, mekanismer för strukturering av material finns även där. I dessa 
utsagor ses inte att en demokratisk tillgång till information nödvändigtvis måste 
tillhandahållas av samhälleliga institutioner som arkiv och bibliotek. En del av 
marknadens regelverk är upphovsrätten. Upphovsrätten kan ses som en strukturerande 
mekanism som placerar dokumentet i en kontext. I vissa utsagor ser man en stark 
upphovsrätt som en förutsättning för ett fortsatt producerande av information. Dessa 
utsagors avsändare ser risker att tal om tillgänglighet för alla, utan restriktioner, kan 
komma skada demokratin. 

Tanken om information som ett verktyg i demokratins tjänst fungerar endast då läsaren 
har tillgodogjort sig informationen intellektuellt. Den intellektuella tillgängligheten 
behöver inte påverkas beroende av vilket sätt information görs fysiskt tillgänglig. 
Pédauques mening eller kunskap kan användas som demokratiska verktyg oavsett hur 
inskription eller data överförs till läsaren. I materialet finns utsagor som visar på 
medvetenhet om att begränsning av viss information skulle påverka den demokratiska 
processen. 

Medium 

Demokrati, sett ur Pédauques perspektiv dokument som medium, visar på dokumentets 
roll i den demokratiska processen. Efter att dokumentet först som form blivit tillgängligt 
för en läsare, sedan som tecken blivit tolkat och använt av läsaren handlar dokumentet 
som medium om de möjliga sociala relationer som kan uppstå ur den beskrivna 
processen. Ur ett demokratiskt perspektiv handlar det om att ge medborgare möjlighet 
att påverka samhället. I utsagor talas det om att skapa opinion, skaffa kunskap, få insyn i 
samhällets funktioner. 

Pédauque menar att dokumentet ger informationen status som upprätthålls av sociala 
överenskommelser. På så sätt legitimeras informationen och dokumentet upprätthåller 
sedan även dessa normer genom att de kommuniceras mellan aktörer i form av 
dokument. Att bli föremål för ett pliktexemplarsystems insamlingsverksamhet kan ses 
som en form av legitimisering av informationen.  

Pédauque säger att läsarkontraktet vad gäller dokument som medium är dokumentets 
funktion att möjliggöra sociala relationer. Genom att insamlad information ingår i en 
gemensam informationskälla som delas av till exempel medborgare i ett samhälle 
möjliggörs sociala relationer genom att varje medborgare har tillgång till samma 
material som andra medborgare. Denna delade informationskälla möjliggör att folk som 
vill diskutera vet att de som lyssnar har samma förutsättningar att förstå det förmedlade 
budskapet. Detta utbytande av åsikter utifrån en gemensam informationskälla kan enligt 
Pédauque spåras i samhälleliga institutioner som politik, religion, handel, juridik.

130
 Att 

kunna delta i en demokratisk process innebär att deltagarna måste ha förutsättningar att 
kunna ta del av, tillgodogöra sig och till slut kommunicera sitt budskap i en kontext som 
möjliggör att andra kan tolka budskapet. Det är denna process som är dokumentets 
demokratiska sida. De flesta utsagors tal om de effekter tillgång till information kan ge 
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är tecken på att denna process inte bör störas på grund av att information kommer i en 
annorlunda form. 

Som i de andra avsnitten om dokument som form och tecken finns även här åsikter som 
fokuserar på annat. De visar på andra sociala konsekvenser som E-pliktutredningens 
förslag skulle kunna ge. Om upphovsrättsskyddat material tillgängliggörs utan 
restriktioner ser man i vissa utsagor en risk att producenter försöker finna sätt att 
undkomma de ekonomiska bakslag som tillgängliggörandet skulle kunna innebära. Just 
elektronisk information framställs som extra känslig då den med lätthet kan kopieras 
och distribueras utan kvalitetsförluster. För att undvika detta missbruk finns möjligheten 
att införa åtkomsbegränsande funktioner, både rättsligt och tekniskt. Konsekvensen av 
ett ökat användande av åtkomstbegränsande funktioner blir att dokumentets förmåga att 
möjliggöra sociala relationer minskas. Då åtkomstbegränsning kan ses som 
diskriminerande (om man bortser från upphovsmannens rätt att skydda sitt material) 
finns risk att viss informations grad av legitimitet begränsas i samma omfattning som 
dess tillgänglighet. Sett i ett långt perspektiv kan detta innebära att den gemenskap som 
skapats och underhålls av dokument inte längre kan sägas vara varje medborgares 
gemenskap. 

4.2.2 Kulturarv 

Form 

När vi ser på utsagor som berör Kulturarv, genom Pédauques perspektiv dokument som 
form framträder en enighet kring huruvida elektroniskt material kan ses som en del av 
kulturarvet. För att kunna fullfölja ambitionen att samla svenskt liv, svenskt samhälle 
och svensk kultur måste även elektroniskt material samlas in. Som många utsagor 
påpekar produceras redan idag mycket material endast i elektronisk form och samlas det 
inte in finns risk att det uppstår luckor i kulturarvet för framtida användare. De riktlinjer 
som bör styra insamlingen av kulturarvsmaterial kan inte innehålla kriterier för 
specifika former av dokument. Yttringar av “svenskt liv...” kan komma i olika former, 
något som insamlingen måste anpassa sig till för att kunna fullfölja sin ambition. 
Oavsett dokumentets form kan dess innehåll ses som framtida källmaterial. Enda 
gången man talar specifikt om dokumentets form som avgörande för insamling är i de 
sammanhang då denna ses som en del av dokumentets tolkningskontext. 

I vårt arbetsmaterial finns utsagor som påpekar att det kan uppstå nya former av 
dokument i en elektronisk miljö. Dessa kan orsaka problem för en kulturarvsbevarande 
verksamhet. Sammanslagningar av olika medieformer gör det svårt att definiera ett 
dokument som bärare av endast text, film eller ljud. Det elektroniska online-materialet 
kan vara dynamiskt i sin ursprungliga, rätta miljö, en egenskap som kan förloras genom 
insamlande, till exempel ett icke fullständigt insamlande av länkar från en hemsida. Om 
en trubbig definition av vad ett elektroniskt dokument är tillämpas, finns risk att just 
sådana dynamiska egenskaper inte samlas in. Problemet bottnar i ett sätt att se 
dokumentet som en avgränsad bärare av information. Ett synsätt som inte fungerar i 
online-miljö där det är svårt att avgränsa information. Var börjar och slutar dokumentet 
om det ständigt länkar vidare till annan information? 

Betraktas dessa problem utifrån Pédauques formel för elektroniska dokument 
elektroniskt dokument = struktur + data

131
 blir det enklare att finna definitioner. Utifrån 
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dokumentets struktur, som kan omfatta ramar och format för media i alla upptänkliga 
former fyller man på med data som i sin tur omfattar alla sorters yttringar. Denna 
formel är tillåtande i sin definition och kan fungera som riktlinje för en verksamhet med 
kulturarv på agendan. Detta är något vi sett tecken på i materialet om än inte uttryckt i 
dessa termer. Definitionen innehåller inga kvalitetskriterier på vare sig struktur eller 
data, något som passar bra då en av grundidéerna för kulturarvsbevarandet är att vi idag 
inte skall avgöra vad som kan vara intressant imorgon. En princip som vore svår att 
följa om information behandlades olika på grund av dess form. Med den elektroniska 
formen följer andra konsekvenser som ökad mängd information och definitionsproblem 
vad som rör svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur. Dessa behandlas i nästa 
avsnitt, dokument som tecken. 

Tecken 

Insamlingen av material som blir en del av vårt Kulturarv sker idag utan 
kvalitetskriterier. Då syftet är att bevara yttringar av allt som kan betraktas som svenskt 
i vid mening kan kvalitetskriterier inte motiveras ”då det dåliga belyser vårt samhälle 
lika väl som det goda.”

132
 Information som framställs på andra sätt än konventionella 

till exempel tryck och inspelningar kan således inte behandlas utifrån sin form. Fokus 
skall istället ligga på informationens potentiella värde som nutida identitetsskapare och 
framtida källmaterial. Ur ett kulturarvsperspektiv är dokumentets roll att både ge 
förståelse till sin omgivning samt erhålla mening genom att införlivas i ett sammanhang. 

Genom Pédauques perspektiv dokument som tecken ses ett dokuments form som endast 
ett element i processen att förstå det. Andra delar av denna process är att införliva 
dokumentet i en tolkningskontext. Genom att dokument passas in i olika system får 
läsaren möjlighet att tolka dem utifrån en given kontext. Ett problem som det ges 
uttryck för i vissa utsagor är just vilket material som skall räknas som svenskt. Det kan 
hända att en hemsida innehållande material som rör svenska förhållanden är baserad i 
ett eller flera länder. Information kan lagras på servrar över hela världen vilket kan 
medföra upphovsrättsliga komplikationer vid insamling och tillgängliggörande. Den 
geografiska uppdelningen av material kan inte med samma lätthet som tidigare 
genomföras i en online-miljö till exempel Internet.  

De kvalitetsbefriade riktlinjer som praktiseras idag blir problematiska då mängden 
information ökar. Elektronisk publicering ses som så enkelt att vem som helst kan 
framställa och publicera information på företrädesvis Internet. I ett flertal utsagor 
uttrycks åsikten att det inte längre är hållbart att bibehålla nuvarande höga 
insamlingsambition. Målet att bevara kulturarvet måste ses med mer rimliga ögon. 
Fokus bör ligga på material som kan ses som väsentligt för kulturarvet det vill säga det 
som dokumentet är menat att förmedla. 

Ett av kulturarvets mål är att stärka den svenska identiteten. Teoretiskt sett är tanken att 
materialet, genom att samlas in, automatiskt blir en del av och skapar svensk identitet. 
Vi får en gemenskap genom dokumenten. De definitionsproblem som uppstår i och med 
det elektroniska dokumentets gränslöshet motverkar detta syfte då dokumentet inte med 
samma självklarhet kan anses vara en del av kulturarvet. Vissa utsagors förslag på en 
lösning av problemet är tydligare riktlinjer för vilket material som skall samlas in. Detta 
visar sig emellertid inte vara så enkelt då kulturarvets syfte i sig är så pass vagt 
definierat. Det är lite av en paradox att på grund av informationsöverflöd bli tvingad att 
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restriktivt samla in material vars syfte är att måla upp en heltäckande, 
ickediskriminerande bild av samhället. 

Kulturarvsverksamhet ser vi som en tolkningskontext i Pédauques mening och de flesta 
utsagor uttrycker det som självklart att även elektroniskt publicerat material omfattas av 
en kommande omarbetad pliktexemplarslag.  Dock med förbehållet att det krävs 
tydligare riktlinjer för insamling då elektroniskt material besitter egenskaper som gör att 
det svårligen hamnar innanför nuvarande kriterier av vad som skall samlas in. Den 
ökade mängden information aktualiserar även frågan vilken sorts information som skall 
anses vara väsentligt för kulturarvet. 

Medium 

Angående Kulturarv kan vi genom att använda Pédauques dokument som medium se att 
vissa utsagor berör frågor kring dokumentets sociala roll. Pédauque skriver att 
dokument används för att reglera samhället genom att möjliggöra kommunikation av 
och bibehålla varaktighet för de normer som samhället byggs upp av.

133
 Att känna  

samhörighet genom en gemensam nationell identitet är ett normativt förhållningssätt till 
sin omgivning. Genom att använda dokument visar läsaren sin tillhörighet gentemot en 
gemenskap konstruerad av just dokument. 

Pédauque talar om ett dokuments legitimitet som bekräftar dess roll i samhället. Olika 
grader av legitimitet uppnås genom dokumentets tillgänglighet och varaktighet. Ett 
dokument tillgängligt för alla individer i en gemenskap till exempel en dagstidning får 
högre grad legitimitet än en privatpublicerad hemsida som inte många känner till eller 
läser. På samma sätt får en varaktig publikation, för att tala kulturarv till exempel en 
skönlitterär klassiker, högre grad legitimitet än en flyktig online-publikation som inte 
kan garanteras innehålla samma information eller ens existera från dag till dag.

134
  

Det är just frågan om dokumentets grad av legitimitet som blir intressant när kulturarvet 
diskuteras i utsagorna. Om syftet med kulturarvet är att stärka nationell identitet, 
ifrågasätts det i vissa utsagor om material med en låg grad legitimitet fyller något syfte i 
en insamlingsverksamhet? Om insamlingsverksamheten, som vissa utsagors avsändare 
menar, urskillningslöst samlar in material oavsett legitimitetsgrad kan det ses som att 
kulturarvet går från att bli gemenskapsgrundande till att snarare bli individbeskrivande. 
Å andra sidan samlas dessa beskrivningar i en gemensam nationell kontext och 
konstruerar således en mångfacetterad bild av samhället. 

I vissa utsagor efterlyses en djupare diskussion kring syftet med kulturarvsverksamhet 
då denna ibland krockar med andra samhälleliga funktioner som skydd av medborgares 
integritet och upphovsmäns rättigheter. Det ifrågasätts huruvida personuppgifter kan ses 
som en del av kulturarvet och något värt att bevara för eftervärlden. Att endast se 
dokumentet som föremål för insamling utan att ta hänsyn till dess innehåll är inte bara 
en kvalitetsfråga, utan kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer. Känsliga 
uppgifter har inget att göra i ett kollektivt minne. Att se på dokument som medium är att 
erkänna dess kommunikativa förmåga och de sociala återverkningar dessa kan ge. Detta 
ges uttryck för i utsagor av denna typ. 

En annan effekt kan uppstå runt en kulturarvspraktik utan klara riktlinjer för vad som 
skall samlas in är på det upphovsrättsliga området. Den elektroniska informationen 
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beskrivs i vissa utsagor som en natur med egenskaper som gör den känslig för missbruk 
och svår att precisera vad gäller ursprung. En hemsida med vis information lagrad i ett 
land, bilder på en server i ett land, sammanställd av en upphovsman i ett tredje gör det 
svårt att veta vilka upphovsrättsliga regler som skall tillämpas i ett pliktexemplarsystem. 
Sociala konsekvenser vissa utsagors avsändare räds, är sådana som skulle kunna uppstå 
på internationell nivå. Elektroniskt material kan sägas smitta det material som befinner 
sig runt omkring. Material som inte tidigare varit föremål för insamling till ett svenskt 
kulturarv till exempel poster i en databas med endast en svensk anknytning eller 
utländskt material knutet till en svensk hemsida genom länkning kan idag inte klart 
väljas bort med nuvarande riktlinjer. Vissa utsagor efterlyser en djupare diskussion kring 
dessa problem. Vaga riktlinjer ställer till problem på många områden, de som vill sätta 
ljus på frågan motiverar det genom att visa på de sociala konsekvenser som uppstår i ett 
kulturarvsperspektiv. 

4.2.3 Teknisk utveckling 

Form 

Med hjälp av Pédauques infallsvinkel dokument som form kan vi med anknytning till 
Teknisk utveckling se tecken på att medium (här, bäraren av information) har förlorat sin 
privilegierade status. Pédauque skriver att produktionen av det traditionella dokumentet 
är så nära knutet till mediet att det tas som en självklar del av dokumentet. Det 
elektroniska dokumentet komplicerar emellertid idén om ett medium. Pédauque frågar 
vad som skall räknas som det elektroniska dokumentets medium? Är det filen, 
hårdvaran eller skärmen som visar innehållet? Enligt Pédauques formel elektroniskt 
dokument = struktur + data är det istället genom en strukturerad ram som data 
förmedlas. Denna struktur kan variera mellan olika dokument och medier, till exempel 
har audiovisuellt material en tidsaspekt som inte finns i skrift. Det som går att utläsa ur 
utsagorna vad gäller inställningen till övergången från medium till struktur är att det 
viktigaste anses vara en flexibel inställning till kommande former av dokument. Att 
fokusera på bestämda former av dokument fungerar inte i en föränderlig teknisk miljö. 
Ännu ett tecken på detta är oron för framtida läsbarhet, ett område som även det 
framställs som viktigt att löpande hålla sig uppdaterad inom. Denna uppsplittring av ett 
tidigare mer homogent formbegrepp kan enligt Pédauque få konsekvenser. Det finns 
risk att formen glöms bort som en meningsbyggande del av dokumentet. Formen har 
kognitiva egenskaper som kan hjälpa läsaren tolka dokumentet, och har även använts 
för att ge dokument autencitet, något som Pédauque ser kan behöva ersättas med till 
exempel ”digitala vattenstämplar”.

135
 

Formen har således innebörder för dokumentet och utsagornas vaga siande om 
framtidens dokumentformer kan ses som tecken på att formen inte längre ses ha någon 
speciell vikt.  I den nya ”eran” är information inte längre bundet till en ”bärare” utan 
kan ta sig ett otal former, ingen mer värd än den andra. Pédauque sammanfattar det bra 
genom frågan ”By doing away with the medium did we not in fact overneglect the 
form?”

136
 

Tecken 
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I materialet framställs den Tekniska utvecklingen inte bara som nya former av 
dokument, utan även som att nya sätt att ta del av informationen kommer utvecklas med 
tiden. Inte heller här finns några konkreta bilder av framtiden. Utsagorna är vagt 
uttryckta, kanske för att inte måla in sig i ett hörn. Det står dock klart att nya sätt att 
nyttja elektroniska media kommer att följa den tekniska utvecklingen. Vad avser 
skillnaderna mellan formlerna dokument = inskription + mening och elektroniskt 
dokument = betydelsebärande text + kunskap menar Pédauque att mening skapas av 
dokumentets kontext medan kunskap innebär att dokumentet genomgått en läsares 
personliga tolkningsprocess. Det finns inga utsagor i materialet som stöder denna tes. 
Utsagorna går aldrig in på detaljnivå i sina försök att sia om den tekniska utvecklingens 
konsekvenser. Något som pekar på att information blir allt mer individualiserad 
framträder dock i materialet i form av tal om att användare i en elektronisk miljö har 
betydligt mer att säga till om vad gäller innehåll, tidpunkt för konsumtion med mera. 
Således blir även processen att tolka innehåll mer individualiserad. 

Den tekniska utvecklingen innebär även problem för framtida läsbarhet och tolkning av 
dokument. Apparatur och format som ständigt utvecklas ställer en stor mängd 
elektroniska dokument i bakvattnet genom att det inte längre kan garanteras att de 
framställs på samma sätt det ursprungligen var menat. Pédauque menar att ett 
dokuments innehåll får validitet genom dess autencitet.

137
 Ur det perspektivet kan det 

ses som att daterade elektroniska dokument förlorar trovärdighet trots att innehållet i sig 
inte ändrats, det bara framställs på ett sätt som inte kan garantera korrekt återgivning. 
Detta är ett problem som många utsagors avsändare är medvetna om. 

Medium 

Då det kan antas vara pliktexemplarsverksamheten tekniska aspekter som står i fokus 
vad gäller tal om Teknisk utveckling är det tunnsått med utsagor som går att koppla till 
Pédauques dokument som medium. En farhåga som luftas är de möjligheter som 
tekniken ger att söka, sammanställa och publicera oetisk information. Det vore olyckligt 
om sådan information hamnar i den självuppfyllande process som Pédauque beskriver 
som ”... the more the existence of a document is known, the more it is read, and the 
more it is read, the more its existence becomes known.”

138
 En sådan mekanism förstås 

enklast som ett sätt att greppa hur information blir uppmärksammad på Internet. Det 
gäller all sorts information, men tyvärr även den oetiska och skadliga.  

En mer positiv effekt som tillskrivs teknisk utveckling är till exempel möjligheten att 
istället för en kostnadskrävande mikrofilmning av dagstidningar, ge medborgare tillgång 
till tidningens elektroniska förlaga. Något som skulle kunna få sociala effekter som ökat 
deltagande i debatt och opinionsbildning.  

Den tekniska utvecklingen sett ur Pédauques perspektiv dokument som medium, 
framställs ur två perspektiv. Det ena pessimistiskt med sociala konsekvenser i åtanke, 
det andra med teknikens positiva effekter i åtanke. Tydligast i materialet är emellertid 
just försiktighet vad gäller försök att sia om framtida dokument, deras form, innehåll 
och sociala kapacitet. 

4.2.4 Tillgänglighet 
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Form 

Flera av utsagorna i denna kategori pekar på att det är just formen hos den nya typen av 
dokument som är anledningen till att Tillgänglighet inte kan ges åt vem som helst. Ur 
detta perspektiv så är det just på grund av formen hos det elektroniska dokumentet som 
tillgängligheten måste begränsas eftersom att denna medger utnyttjande på flera och 
mer raffinerade sätt än vad det tryckta dokumentet gör. Ur detta sista perspektiv blir 
dokumentet framförallt ett konkret (materiellt eller immateriellt) ting, en form. 

Om detta betraktas genom Pédauques formler dokument = medium + inskription och 
elektroniskt dokument = struktur + data kan man säga att de har ett fokus på de 
konsekvenser som övergångarna från medium till struktur och inskription till data kan 
medföra. Det traditionella dokumentet var fysiskt läsbart i sin form medan det 
elektroniska dokumentet fortfarande är beroende av en ”bärare”, men det är inte längre 
tillräckligt för att kunna läsas. Det behövs teknisk kringutrustning för att informationen 
skall kunna tillgodogöras av läsaren. Det är i läsapparaten som data stoppas in i en 
struktur som möjliggör läsning. Samtidigt medför den tekniska kringutrustningen att 
informationen allt mer blir möjlig att manipulera. Det är denna manipulation, mestadels 
i form av olovlig kopiering, som det hänvisas till i utsagor som inte ser allmän 
tillgänglighet av elektronisk information som eftersträvansvärt, då detta kan skada 
upphovsmannen. Inskription och data har betydligt olika grader av 
kopieringskänslighet, något som de tycker är viktigt att överväga när tillgänglighet av 
elektroniska dokument jämförs med konventionella tryckta dokument. 

Tecken 

Relationen mellan Tillgänglighet och Pédauques dokumentbegrepp dokument som 
tecken syns på flera håll och i olika utformning i materialet. För det första i de utsagor 
som nämnts ovan där ståndpunkten är att ett dokuments innehåll är vad som skall 
avgöra huruvida det skall tillgängliggöras, oavsett om det kommer i tryckt, elektronisk 
eller annan form. Vanligt i denna typen av utsagor är att man ställer sig oförstående eller 
negativ till att, som utredarens förslag lyder, enbart forskare och i vissa fall högre 
studenter skulle fritt kunna tillgå de insamlade dokumenten. Paralleller dras till att 
materialet medan det ”ligger ute” på Internet kan nås av vem som helst och att de 
tryckta pliktexemplaren har en högre tillgänglighetsgrad. Det upplevs då som paradoxalt 
att samma innehåll skall ges olika tillgänglighetsgrad beroende av vilken form de 
förekommer i. 

En annan aspekt av Pédauques begrepp dokument som tecken är att det meningsbärande 
innehållet genomgår processer, både i avsändarled och mottagarled. I avsändarled gäller 
detta produktion och flera av utsagorna grupperade runt Tillgänglighet hänvisar till 
förutsättningar för en vital produktionsapparat som anses vara att upphovsrättsliga 
regler inte kränks. Att samlingar av dokument tillgängliggörs i en form som inte fullt ut 
skyddar upphovsmannens rättigheter i form av ekonomisk ersättning och artistiskt 
erkännande anses kunna skada produktionen av dokument. Tillgängligheten bör därför 
begränsas till att gälla enbart forskare eller på dylikt sätt som inte ”stör marknaden”. 

Pédauque anser även om att dokumentet skapas, ges mening, inte bara i 
upphovsmannens skapelseprocess, utan även när mottagaren tolkar innehållet. Med 
detta menas att dokumentet inte är meningsfullt om det inte tolkas av en läsare. Med 
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läsare avser Pédauque inte bara individer utan hela grupper och även maskiner kan ses 
som läsare.

139
  

Att begränsa tillgängligheten av elektroniska dokument skulle innebära att vissa 
läsargrupper inte får möjlighet att tolka dokumentet utifrån sin egen kontext. Pédauque 
ser läsarens kontext som mycket viktig vid tolkningen av dokument. Samma dokument 
kan få olika innebörder i olika kontexter. Till exempel tidsperiod, samhälle och läsarens 
sociala status ger olika tolkningar.

140
 De läsare som utesluts på grund av begränsningar i 

tillgänglighet får inte möjligheten att tolka materialet utifrån sin kontext. Tecken på 
ovan nämnda tolkningskontext är de utsagor där det ses som ett problemet att endast 
forskare skulle få tillgång till elektroniskt online-material.  

Medium 

Pédauques dokument som medium applicerad på tillgänglighetsfrågan visar sig i utsagor 
där man ser att en gränsdragning i vem som skall få tillgå insamlade dokument kan ge 
negativa konsekvenser. Detta då informationsfrihet och tillgång till vissa typer av 
dokument ses som en viktig grund för till exempel folkbildning och opinionsbildning. 

En annan mer direkt manifestation av Tillgänglighet i relation till dokumentets 
kommunikativa förmåga är frågan om personskydd. Utredarens lösning på problemet 
med sekretessbelagda uppgifter som samlas in är att låta enbart forskare ta del av denna 
typ av uppgifter medan material av annan karaktär kan ges en lägre grad av 
restriktioner. Flera ytterligare utsagor håller med om att det är av vikt att 
sekretessbelagda uppgifter bevaras så att full tillgänglighet inte ges och att personskydd 
ges företräde i frågan. Uttalanden av denna typ visar tydligt på hur dokumentet ses som 
en kommunikativ enhet vars spridning skulle kunna ge sociala konsekvenser av ett slag 
som inte är önskvärt.  

Pédauque menar att ett dokument inte behöver vara allmänt tillgängligt för att bli 
legitimerat. Det räcker att dokumentet är framställt under etablerade regler.

141
 Pédauque 

tar just patientjournaler som ett exempel. De är inte tillgängliga för en större krets men 
har ändå en ”social karaktär” då de producerats efter givna regler. Ett sådant dokument 
kan fungera som kommunikativ enhet i till exempel statistik tillgänglig för en bredare 
krets. Ett dokuments sociala legitimitet behöver således inte vara direkt kopplat till den 
konkreta graden av tillgänglighet.  

För att göra en koppling till vårt arbetsmaterial kan utsagor identifieras som antyder att 
dokument, endast tillgängliga för forskare, kan legitimeras av allmänheten genom att 
forskningsresultat sprungna ur de begränsade dokumenten implementeras i samhället. 

4.2.5 Offentliggörande/Publicering 

Form 

Det talas inte specifikt om dokumentets form bland de utsagor vi identifierat runt 
fenomenen Offentliggörande/Publicering, något som troligen skulle blivit mycket 
tekniskt och komplicerat för den oinvigde. Dokumentets nya former blir i materialet 
accepterade som frukten av den tekniska utvecklingen. När det talas 
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offentliggörande/publicering i materialet är det snarare i form av de konsekvenser som 
tekniken medför. Mest omskriven är möjligheten för vem som helst att producera och 
publicera information med hjälp av ny informationsteknologi. Vi ser att det elektroniska 
dokumentets form endast ses som ett verktyg i strävan att framställa information. Den 
intressanta förändringen uppstår snarare inom andra områden som vi behandlar i 
avsnitten om dokument som tecken och medium. 

Intressant är dock hur det elektroniska dokumentet jämförs med mer konventionella 
dokument. Genom att använda liknelser, metaforer och jämförelser med företeelser 
kring ett tryckt material med mer konkret form försöker utsagorna förklara och 
problematisera det elektroniska dokumentet. Till exempel visas vilka konsekvenser som 
kan uppstå om elektroniska dokument behandlas som dokument i ”pappersvärlden”. 
Information som i online-miljö fyller samma funktion som en ”lapp” på en fysisk 
anslagstavla kommer att enligt E-pliktutredningens förslag samlas in, samtidigt som 
utredningen föreslår en lägre insamlingsprioritet för online-material av lokal karaktär 
till exempel föreningsinformation, som i tryckt form samlas in. Det är formen som gör 
att olika typer av dokument homogeniseras. I ”pappersvärlden” är det enklare att se en 
bok som publicerad och en ”lapp” som opublicerad. I elektronisk miljö upplevs både 
boken och lappen som publicerade eftersom de har samma form. 

Den elektroniska formen av publicering problematiseras genom att jämföras med 
tryckta publikationer. Att ”lägga något på nätet” och ”kasta ut en flaskpost” kan inte 
jämställas med professionell publicering i enligt vissa utsagor. Den tryckta formen ses 
som något som har en mer genomarbetad intention medan formen för elektronisk 
information tillgänglig online möjliggör ett flyktigt publicerande. 

Tecken 

När Pédauque talar om dokumentet som tecken rör det de områden där dokumentet får 
sin mening. Det sker genom att dokumentet placeras i kontexter som ger läsaren en 
möjlighet att tolka informationen. Många utsagor visar på oro över att den stora mängd 
information som publiceras på Internet kan komma att störa de meningsgivande 
strukturerna som tidigare givit informationen dess plats i kunskapssystemet. 

Tidigare innebar publicering att information passerat spärrar, både kvalitetsmässiga och 
ekonomiska. Det medförde att en ständig utgallring av material och endast det som 
ansågs vara värt att publicera gick hela vägen och gjordes tillgängligt för allmänheten 
via förlag, distributörer och handlare. Den elektroniskt publicerade informationen 
behöver inte passera andra spärrar än upphovsmannens tillgång till och förmåga att 
använda en dator. Därför räcker inte ”att göra allmänt tillgänglig” längre som kriterium 
för vilken information som bör samlas in. 

Vissa utsagor efterlyser ett system där producenten själv märker sitt elektroniska 
material med metadata för att underlätta vid insamling. Genom detta system skulle en 
naturlig gräns mellan professionella och privata producenter uppstå. Idén bygger på att 
det troligen mestadels skulle vara ”seriösa” producenter som hade tid, råd, kunskap och 
vilja att märka sitt material för en framtida insamling. 

Detta ses även som en resursfråga då det skulle minska bevarandeinstitutionernas 
arbetsinsats om material redan var märkt efter standardiserade former. Försök att 
särskilja privat och professionellt material kan även göras som det föreslås i vissa 
utsagor, genom att som vissa utsagor, inte använda sig av en insamlingsrobot utan 
rekvirera materialet direkt från de producenter som ses som professionella. Det viktiga 
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här är alltså att inte samla in all information för att den publiceras på samma sätt, utan 
hitta metoder som kan urskilja den väsentliga informationen i det elektroniska 
överflödet. Detta lätt elitistiska synsätt blir än mer problematiskt om Pédauques tanke 
vägs in, att på Internet är det läsaren som bekräftar dokumentet. Genom att läsa, länka 
till och allmänt rekommendera till exempel en hemsida ändras dokumentets 
tolkningskontext.

142
 Detta är en pågående process och dokument som tidigare setts som 

ickeväsentlig privatpublicering kan förändras och bli information med mer allmängiltig 
karaktär och borde således eventuellt bli föremål för insamling. 

Den privata publiceringen innebär inte bara att nya sorter av information (ofta 
exemplifierad som privat material, fotoalbum, dagböcker) görs allmänt tillgänglig. Det 
kan även innebära att nya former av meningsgivande strukturer uppstår utanför de nu 
etablerade systemen, till exempel förlagens genreindelning, bibliotekens katalogisering 
och kritikers kvalitetsmärkning. Ett nutida exempel som inte existerade i samma 
utsträckning när E-pliktutredningen skrevs är bloggen, som kan visa på genomslagskraft 
utanför de etablerade publiceringsstrukturerna. 

Medium 

I Pédauques dokument som medium hamnar frågor kring de sociala konsekvenser som 
Offentliggörande och Publicering medför. Publicering av dokument kan ses som en del 
av kommunikation mellan människor. I Pédauques mening kommuniceras ett 
dokuments innehåll via en gemensam social arena.

143
 Den elektroniska 

självpubliceringen blir istället en mer direkt kommunikation då den inte behöver passera 
det allmänna på samma sätt som till exempel en dagstidning. I utsagorna talas om 
självpublicistens intentionalitet med sitt material. Om det endast är avsett för en 
begränsad krets får materialet inte samma identitetsskapande funktion som ett material 
vars syfte är att spridas så brett som möjligt. Även här dras gränsen mellan privat och 
professionell publicering, men med ett fokus på publicistens syfte. I vissa utsagor menas 
att en privat publicist strävar efter synlighet medan de professionella har mer 
ekonomiska förtecken. Andra utsagor ser det som att den privata publiceringen skiljer 
sig från den professionella genom att inte vara avsedd att spridas, publiceringen används 
bara som ett sätt att kommunicera med den egna kretsen. Att materialet på Internet ändå 
blir allmänt tillgängligt är bara en bieffekt som snarare aktualiserar frågan om 
dataintrång när det samlas in. Material som aldrig var avsett för allmänheten blir 
föremål för insamling för att det distribuerats genom online-publicering. 

Pédauques läsarkontrakt i detta perspektiv är dokumentets förmåga att upprätthålla och 
underhålla sociala relationer.

144
 Denna förmåga hör ihop med ett dokuments legitimitet. 

De meningsgivande strukturer till exempel publicering, som Pédauque talar om i 
dokument som tecken är delaktiga i legitimiseringen av dokument och som vi såg i 
avsnittet ovan sker en förändring till följd av nya sätt att publicera dokument. Gränsen 
mellan privat och professionell publicering blir alltmer svårdefinierad och syftet med att 
publicera material inte längre lika självklart. I formeln elektroniskt dokument = text + 
förfarande (procedure)

145
 försöker Pédauque visa på hur legitimiseringen av dokument 

har förändrats och blivit en mer individuell process. Då all information som publiceras, 
till exempel på Internet, också blir tillgänglig kan den betraktas som en text,  alltså 
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något som redan nått en grad av legitimitet. För att öka legitimiteten behöver texten 
emellertid genomgå ett förfarande (procedure). Detta resonemang faller väl in med 
vissa utsagors tal om självpubliceringens konsekvenser. Dokumentets roll som 
identitetsskapare blir alltmer individuell, vid både produktion, offentliggörande och 
legitimitetskapandet. Det står även i kontrast till Benedict Andersons tankar kring 
dokument som konstruerar en kollektiv identitet på en styrande makts villkor. 
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5. Diskussion 

I kapitlet som följer diskuteras först den diskursteoretiska analys som utförts och vidare 
den analys som utförts med hjälp av Pédauques tredelade dokumentbegrepp. Kapitlet 
avslutas med ett mer koncentrerat delkapitel där de slutsatser som dragits redovisas.  

5.1 Diskursen kring E-pliktutredningen 

Vår första frågeställning lyder: Hur ser diskursen kring “det som skall sparas” ut; så 
som framträdande i E-pliktutredningen och tillhörande remissyttranden? 

Att anlägga Laclau och Mouffes diskursteoretiska perspektiv på en undersökning 
innebär dels att avgränsa och försöka se hur en diskurs är uppbyggd, det vill säga hur 
språket används inom och därmed också formar en social praktik. Denna mer 
redovisande del av analysen har under kapitel 4 redogjorts för och upprepas inte här, 
även om också den är att betrakta som en slutsats då frågeställningen syftade till att 
undersöka diskursen. Mer tillspetsat är Laclau och Mouffe intresserade av att i en 
diskurs finna de områden över vilka konsensus inte råder och konflikt uppstår angående 
vilken tolkning av ett fenomen som skall gälla. De slutsatser vi utifrån undersökningen 
dragit med anknytning till denna fråga redovisas här nedan. 

Diskursen så som den kan utläsas i materialet vi haft för hand, det vill säga E-
pliktutredningens betänkande E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet och de 
yttranden som på förfrågan inkommit från ombedda institutioner, kännetecknas av sin 
tillhörighet i en större samhällelig diskurs präglad av grundläggande demokratiska 
värderingar. Idén att genom ett pliktleveransförfarande erbjuda samhällets medborgare 
information innefattar i sig det som i materialet identifierats som nodalpunkter. Detta 
vill säga, av diskursens gränser givna, områden som faller sig naturliga att diskutera då 
frågan om pliktleverans är aktuell. Ett enkelt sätt att se detta är genom att fundera på 
vad som inte diskuteras; det är till exempel ingen som ser pliktleveranser som en 
möjlighet att censurera vad som skall får publiceras, ingen som föreslår att 
tillhandahållandet av insamlat material mot betalning vore en väg att dryga ut ett 
biblioteks budget, inte heller föreslår någon att insamlande verksamhet kan ske för att 
registrera ”avvikande” åsikter som genom påtryckning sedan kunde förändras. På en 
övergripande nivå råder konsensus om att det är samhällets och medborgarens väl, i 
bredaste mening, som motiverar förfarandet. Denna gemensamma värdegrund sätter 
ramarna för diskursen. Att verka inom diskursen och därmed acceptera den 
övergripande givna agendan, är en förutsättning för att kunna uttrycka olika åsikter. Det 
kan ses som en förutsättning att vara en del av diskursen för att kunna påverka den, 
något som märks då de olika aktörerna i vårt material uttalar sig om diskursens 
nodalpunkter. Det Laclau och Mouffe kallar antagonism sker på denna nivå, där olika 
intressenter artikulerar tecken gentemot nodalpunkterna i syfte att ge dem en viss 
innebörd.  

Den mest framträdande konflikten, eller antagonismen, inom diskursen är den som rör 
graden av tillgänglighet av insamlat material och effekterna av denna. Denna konflikt 
tar sig uttryck på olika sätt under diskursens nodalpunkter och olika intressen försöker 
artikulera just sina tecken för att nå högre grad av tolkningsföreträde. Den grupp vars 
mål är att nå en hög grad av tillgänglighet motiverar det genom att hänvisa till 
demokratiska grundläggande värderingar varav en är informationsfrihet. Det framställs 
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som en diskrepans om information inte skulle ha samma grad av tillgänglighet med 
hänvisning till formen den framställs i. Den grupp som i stället förespråkar restriktivitet 
i tillgängliggörande av insamlat material hänvisar också till form men ser den snarare 
som ett motiv till restriktivitet. Detta för att skydda upphovsrättsskyddat material som i 
elektronisk form lätt kan missbrukas varpå upphovsmannens rättigheter kränks.  

En hög tillgänglighet förespråkas även med argument som bygger på tanken om ett 
gemensamt kulturarv. Inte heller här ser de som förespråkar en restriktiv hållning 
anledning till att sänka garden, de ser att oavsett motiven medför 
insamlingsverksamheten och i förlängningen tillhandahållandet av insamlat material en 
risk för olovligt nyttjande av upphovsrättsskyddat material och i nästa led ekonomiska 
förluster för upphovsmannen. De drar argumentet så långt som till att hävda att en hög 
tillgänglighet till och med kan skada de demokratiska värden som den andra gruppen 
använder som argument. Hög tillgänglighet kan leda till att upphovsmän med 
sofistikerade åtkomstbegränsande metoder undanhåller sina verk, även för forskning. En 
oönskad effekt för dem som eftersträvar informationsfrihet. 

Andra argument för begränsad grad av tillgänglighet är de skadliga konsekvenser som 
kan uppstå om personuppgifter samlas in och tillhandahålls utan restriktioner och den 
väldiga mängden material som framkallar behov av ett urval vid insamling. 

De två grupper vi identifierat som kan sägas ingå i den antagonism som föreligger 
angående i vilken grad och till vem det insamlade materialet skall tillgängliggöras 
representeras övervägande av å ena sidan högskolor, universitet, bibliotek, och 
myndigheter för kultur, information och forskning. Å andra sidan finns gruppen som 
representeras av utgivare, producenter och intresseorganisationer för upphovsrättsliga 
frågor. 

Också vad gäller attityd till den förändrade definitionen av vad det innebär att 
“publicera” eller “offentliggöra” något finns det en tudelning. En grupp ser en risk i att 
de värderande och meningsgivande processer ett tryckt alster går igenom vid 
publicering, nu försvinner. En publicering i traditionell mening innebär att material 
offentliggörs i “ordnade former”. Något som en pliktexemplarsverksamhet kunnat 
utnyttja in sitt arbete. Den “lätthet” med vilken det nu går att publicera medför en ökad 
mängd information som i sin tur framkallar ett behov av att kunna urskilja det som skall 
samlas in ur den stora mängden. Tidigare var det ovan nämnda processer som 
begränsade mängden offentliggjord information varför krav på urval för insamling inte 
var nödvändiga. Detta framställs som ett problem av en grupp då de ser en risk att 
institutioner verksamma inom ett pliktexemplarsystem riskerar förlora kontrollen över 
informationen. Ett sätt att hantera den stora mängden information som blir aktuell för 
insamling vore att anlägga ett kvalitetskriterium för att sålla ut de professionella 
publikationer man vill åt. Att tala om kvalitet i dessa frågor tycks emellertid vara tabu. 
Att istället införa standardiserade former för publicering av elektroniskt online-material 
skulle fungera som en urskiljande process utan att behöva använda kvalitet som 
insamlingskriterium. Tanken är att företrädesvis “seriösa” utgivare skulle anpassa sig 
efter standardiseringen.  

En annan grupp, till antal långt färre, närmar sig de nya möjligheterna till att producera, 
publicera och distribuera information med öppenhet och nyfikenhet och ser det som en 
möjlighet för ny sorts information att offentliggöras. 

Dessa två grupper är inte lika lätt att avgränsa som de två i föregående avsnitt. Att ha 
kontroll över information är något som välkomnas hos både insamlande instanser, 
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producenter och upphovsrättorganisationer. Vi tror det kan ha att göra med erfarenhet 
från respektive verksamheter som framkallar detta behov av kontroll. Den andra, mindre 
framträdande, gruppen ser vi stå för grundtanken att “allt” skall samlas in. Det dåliga 
skall få samsas med det goda materialet, särskilt med kulturarvet i åtanke.  

Utsagor som konkret uttrycker åsikter om den tekniska utvecklingen tenderar att 
fokusera på negativa aspekter. I det närmaste råder samstämmighet då man uttrycker hur 
man skall förhålla sig till snabba förändringar och fokus ligger på den belastning detta 
innebär i form av utvärderingar, uppföljningar och merarbete. Endast några få väljer att 
uttrycka sig om den nya teknikens möjligheter och lösningar som kan nås med hjälp av 
dessa. Frånvaron av utsagor som talar om möjliga positiva effekter av teknisk 
utveckling anar vi beror på en omedvetenhet om teknikens potential, betänk att 
materialet har tio år på nacken. Denna omedvetenhet manifesteras i osäkerhet om vilken 
karaktär det elektroniska materialet skall anses ha. Teknisk utveckling ses så 
fundamentalt förändra publikationsprocesser, begreppsapparat och 
insamlingsverksamhet att det blir svårt att tala om dess konsekvenser.  

Den osäkerhet som genomsyrar utsagorna gör det svårt att se någon speciell gruppering 
eller konflikt. Det tekniska utvecklingen påverkar alla sorters verksamheter och det 
finns snarare en gemensam ståndpunkt i att eftersom man inte vet vad som komma skall 
är det viktigt att vara beredd och inta en flexibel hållning. 

5.2 Diskussion av dokumentbegrepp i E-pliktutredningen och 
dess remissyttranden 

Vår andra frågeställning lyder: Vilka dokumentbegrepp uttrycks av aktörer som uttalar 
sig i och om E-pliktutredningen? 

Det kan tyckas bakvänt att i frågan efterlysa vilka dokumentbegrepp som visar sig i 
materialet och sen använda en modell med tre färdiga begrepp redo att fyllas på. Som vi 
ser det får dokumentbegrepp, som vi använder det i frågeställningen, emellertid tolkas 
som ett samlingsnamn för vad aktörerna i materialet väljer att fylla begreppet dokument 
med. Vad som är dokumentets kännetecken, dess förmåga och egenskaper? När 
aktörerna ger sin betydelse av begreppet dokument gör de det inte utifrån Pédauques tre 
varianter. Den indelningen har vi istället använt för att kunna se mönster i diskursen vad 
gäller synen på dokumentet.  

Då vi i följande text hänvisar till begreppen form, tecken och medium som Pédauques 
kategoriseringar är orden kursiverade. Används termerna i annat syfte, exempelvis vid 
hänvisningar till medium som enbart bärare av information, lämnas de utan kursivering. 

Dokumentbegreppet har blivit utmanat genom den växande mängden elektronisk 
information. E-pliktutredningen är ett tecken på att definitionsfrågan blivit aktuell och 
ställer till problem i pliktexemplarsverksamheten. Pédauques modell är en del av en mer 
komplex syn på dokumentet. Denna nyanserade attityd mot dokumentet som fenomen 
medför att frågan kan ställas, vad som egentligen är utmärkande för ett dokument. 
Måste det vara den konkreta artefakten eller är det ett objekts förmåga att tala för oss, 
som David M. Levy väljer att understryka, som gör det till ett dokument. Kanske är det 
innehållet i dokumentet som genom gemensam tolkning skapar mening och kunskap för 
en grupp, som bland annat John Seely Brown och Paul Duguid betonar, som ”gör” ett 
dokument? 
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Efter att först i kapitlen 4.2.1 – 4.2.5 visat på hur Pédauques tre dokumentbegrepp 
används i anknytning till varje nodalpunkt tänker vi nu diskutera kring hur vi ser 
dokumentbegreppen användas i diskursen och vad vi tror den användningen kan komma 
an på. 

Det går inte att säga att endast ett av Pédauques perspektiv är rådande inom diskursen. 
Vi har till exempel identifierat olika begrepp i samband med en och samma 
argumentation, vilket torde betyda att aktören väljer att tala om dokumentet på det sätt 
som, i en given situation, bäst passar dennes syfte. Ett bra exempel på hur olika aktörer 
använder samma begrepp men med olika syften är i antagonismen gällande graden av 
tillgänglighet av elektroniskt material. En grupp argumenterar utifrån dokumentets form 
som en känslig natur som inte kan tillgängliggöras utan restriktioner, medan en annan 
påpekar att det vore paradoxalt att begränsa tillgång utifrån ett dokuments form. Två sätt 
att tala om dokumentet som form med olika utgångspunkter. Det intressanta i just detta 
exempel är, om vi, som Pédauque uppmuntrar, ser på dokumentet inte bara från ett 
perspektiv. På så sätt kan vi se att gruppernas användande av ett formbegrepp bara är en 
läglig utgångspunkt för argumentationen. Detta då det är förändringen i dokumentets 
form som leder till konsekvenser i senare led. Det verkliga problemet som grupperna ser 
det är mer kopplat till Pédauques dokument som tecken och dokument som medium. 

Om det ses som att en begränsad tillgänglighet skulle få konsekvenser på 
meningsgivande strukturer och tolkningskontexter bygger argumentet snarare på en syn 
på dokumentet som en bärare av mening som först blir intressant när den blivit ”läst”. 
Om dokumentets meningsgivande process störs kan följden bli att informationen inte 
längre anses som neutral eller rättvist fördelad. Om viss informationen endast 
tillgängliggörs för forskare minskar andra användargruppers möjlighet att själva skapa 
mening utifrån dokumentet. Detta påverkar också dess sociala karaktär och dess 
förmåga att till exempel skapa opinion eller bygga gemenskaper. Den här aspekten av 
processen vittnar om att dokumentet är ett medium och anknyter till den av Brown och 
Duguids idéer som påbörjades ovan. De menar att den gemensamma tolkningen inte 
nödvändigtvis behöver innebära att konsensus råder över densamma. Dokumentet blir 
då ett underlag för meningsutbyte och diskussion som i förlängningen kan leda till 
förändring i samhället.  

Samma längre resonemang, utifrån Pédauques dokumentbegrepp, fungerar på 
argumentet att det elektroniska dokumentets form är en känslig natur som motiverar 
begränsad tillgänglighet. Tillgänglighet utan restriktioner skulle kunna innebära att 
upphovsmän för att skydda sina intressen börjar använda sig av åtkomstbegränsade 
funktioner. Detta skulle kunna minska dokumentets kommunikativa förmåga och 
således falla under Pédauques dokument som medium. Åtkomstbegränsning leder vidare 
till påverkan av vad Pédauque kallar kunskapssystem i vilket dokumentet ses som ett 
tecken.  

Vad vi vill visa med ovanstående är att argument, till synes byggda kring en syn på 
dokumentet som form, via ett längre resonemang även kan visa sig innehålla 
dokumentbegrepp baserade på tecken och medium. 

Ett formbegrepp som bättre ”håller fokus” utgår de aktörer från som talar om 
dokumentets form som en del av processen att fullt ut kunna tolka och förstå ett 
dokument. Även här hamnar fokus dock på tolkning och förståelse som dokumentets 
egentliga syfte och formen blir en del av dokumentets funktion som något som skall 
förstås och ge mening. När man talar om vikten av att i framtiden kunna framställa ett 
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dokument i den form det ursprungligen hade är det inte av intresse för just formen utan 
snarare formens hjälpande förmåga i tolkningen. Precis som Pédauque påpekar kan 
formen i vissa fall ha kognitiv betydelse i tolkning.

146
 

Vi har inte lyckats identifiera någon aktör som talar om dokumentet endast som form. 
Ett exempel på hur detta kunde se ut skulle kunna vara att argumentet för ett digitalt 
dokuments insamling vore dess unika utformning, till exempel en mycket speciell sorts 
kodning. I stället när formaspekten tas upp, är det alltid med de konsekvenser eller 
effekter formen kan tänkas få inom dokumentets andra funktioner, till exempel att tolkas 
(dokument som tecken) eller fungera som kommunikativ enhet (dokument som medium). 
Att man ändå talar om dokumentets form tror vi beror på att dokumentet är det faktiska 
objekt hela pliktexemplarsverksamheten bygger på. Hade dokumentet ingen form fanns 
det inget att samla in. Form, då i Pédauques mening antingen som ett medium eller  en 
struktur, är underordnad. Oavsett i vilken form dokumentet presenteras är detta det 
objekt verksamheten bygger på. Om vi ser på det med hjälp av Levys idé, att 
dokumentet är ett ”talande ting”, blir resultatet att det viktiga är vad dokumentet säger 
men rösten måste trots allt komma någonstans ifrån för att vi skall kunna höra den. Så 
genom att argumentera utifrån formens konsekvenser kan motiv för eller mot insamling 
av nya dokumentformer visa sig i materialet. Ett bra exempel är frågan om 
privatpersoners hemsidor skall samlas in. Vissa menar att den ohanterbara mängden 
motiverar ett urval mellan väsentligt och mindre väsentligt material. Andra ser 
insamlingen som ett sätt att bryta ned de spärrar som tidigare funnits i form av till 
exempel de processer offentliggörande och publicering av tryckta dokument är 
förbundna med. All information har rätt att bli del av kulturarvet. Dessa resonemang 
bygger på en syn på dokumentet som något mer än bara ett medium med inskription. 

Utifrån tanken att pliktexemplarsystemet är menat som en garant för kulturarvet kan 
hela idén ses som baserad på tanken att dokumentet är ett medium som påverkar sin 
omgivning. Ett av kulturarvets syften är att skapa identitet och gemenskap, precis som 
Benedict Anderson beskriver det. Köper man den tanken ser vi det som att man bottnar i 
en hierarkisk ordning över Pédauques dokumentbegrepp där medium hamnar överst. 
Prioritering faller då på dokumentets kommunikativa förmåga att påverka sociala 
sammanhang oavsett dokumentets form och oavsett på vilket sätt dokumentet blivit 
tolkat och förstått som tecken. Denna rangordning innebär emellertid inte att endast 
dokument som medium är utgångspunkten när frågor som berör till exempel kulturarv 
och pliktexemplarsverksamhet diskuteras. Dokumentets roll i en sådan verksamhet 
tangerar alla tre av Pédauques dokumentbegrepp. För att kunna diskutera vad som 
konkret skall samlas in behövs en definition av det objekt insamlingen syftar till. Ett 
mer traditionellt dokumentbegrepp innefattar en viss form, baserad på information 
tryckt på en bärare det vill säga, inskription + medium eller struktur + data. Fanns 
ingen form att utgå från utan insamlingen i stället baserades på en artefakts 
meningsbärande egenskaper fanns ingen hejd på vad, av fysiska objekt, som skulle bli 
föremål för insamlingen. Inte heller ett fokus på kommunikativ förmåga och sociala 
konsekvenser fungerar som bas för insamlande då även det blir svårt att definiera 
objektmässigt. Vi drar oss till minnes Suzanne Briets gasell som enligt viss definition 
ses som ett dokument eftersom vi informeras av den och den således talar till oss. 
Verksamheten som ligger på agendan skulle emellertid få svårt med både plats och 
arbetsbörda om denna definition vore de enda begränsningarna för material motiverat 
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för insamling. Vi ser det därmed som att ett visst mått av diskussion kring ett dokuments 
form kommer sig naturligt då insamlingsverksamheten avhandlas. 

Kulturarvet  sett ur ett bredare perspektiv är inte endast knutet till just dokument. Allt 
från byggnader, dokument, kläder, och nationalparker blir föremål bevarade inom sina 
respektive sfärer. Att en diskurs kring pliktexemplar talar om insamlingsverksamhetens 
objekt blir en naturlig följd av en tidigare genreindelning. Byggnader tas om hand av 
byggnadsantikvarier, fornlämningar av arkeologer, artefakter i övrigt av muséer av olika 
slag.  

Biblioteksverksamheters objekt är, som bekant, dokument i olika varianter. Kring det 
tryckta dokumentet finns aspekter som kan göra det till ett tecken eller medium på 
samma eller liknande vis som gäller för det elektroniska. När vi däremot kommer till 
dokumentets form har denna genomgått så fundamentala förändringar att stora 
svårigheter uppstår i möjligheten att tala om denna. Osäkerheten kring formen leder i 
flera fall till att en ”traditionell” begreppsapparat brukas och nya sorters dokument 
tvingas in i denna. Vi tror att detta kan bottna i ett behov av att ha något konkret att 
hänvisa till då det talas om pliktleveransverksamheten. Den tröghet med vilken 
processen har rört sig sedan utredningen påbörjades 1998 och fram till dagens datum då 
lagändring ännu inte trätt i kraft kan möjligen också komma sig av denna svårhet att 
finna ens en vokabulär att tillämpa. I materialet ser vi att även om det egentligen är de 
mer abstrakta tecken- och mediummässiga aspekterna man egentligen vill nå formuleras 
uttalanden och argument som bottnar i dokumentet som en form. Svårigheterna är 
emellertid att det, som tidigare påpekat, inte finns någon adekvat begreppsapparat. 
Åtminstone inte någon som aktörerna inom vår diskurs tycks vara helt bekväma med. 

Vi har identifierat tal om dokumentet som en meningsbärare i diskursen, och det borde 
vara väntat då den verksamhet som är satt att utredas i sig är en del av den 
meningsgivande struktur som Pédauque placerar under sitt perspektiv dokument som 
tecken. Dokumentets viktigaste egenskap ses då som att förmedla sitt innehåll och på så 
sätt erbjuda möjligheten för användaren att skapa mening och kunskap. Denna mening 
eller kunskap finns inte färdigserverad i dokumentet utan måste passera strukturer som 
ger innehållet innebörder. Inom diskursen finns de som använder dessa strukturer för att 
argumentera både för och emot vissa aspekter av insamling och tillhandahållande. De 
som till exempel ser ett problem i att de tidigare kvalitetsmässiga spärrar som en 
publikationsprocess innebär försvinner i och med Internet och den problematik som 
ligger i att det inte längre med enkelhet går att definiera vad som är ”offentliggjort”. 

Erkänns vikten av att dokumentet får sin innebörd genom dessa tolkningsprocesser 
innebär det att även den verksamhet som diskuteras innefattas, det vill säga 
pliktexemplarsverksamheten. Utgick man inte från en dokumentsyn baserad i 
Pédauques dokument som tecken skulle det innebära att nedvärdera just det fenomen 
man är satt att kommentera. Man kan leka med tanken att vilja samla in dokument i en 
viss form, inte erkänna olika tolkningar som kan göras av innehållet beroende på i 
vilken kontext det presenteras, och sen förvänta sig att det rena, otolkade budskapet 
skulle få sociala konsekvenser genom sin kommunikativa förmåga. Tankeexperimentet 
görs svårligen men vi ger det ett försök. Tänk att en bok på ett bortglömt språk samlas 
in för att boken har formen av ett dokument, och sedan förväntas boken genom sin 
förmåga att förmedla budskap ge sociala verkningar. Genom att vi hoppat över 
teckenledet det vill säga ingen tolkning har gjorts, har boken emellertid ingen innebörd 
förutom den som förmedlas av formen. Vi tror att endast dokumentets form inte är 
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kapabel att påverka samhället i samma utsträckning som dess innehåll. Vi tar detta som 
ett tecken på att dokumentet måste ses genom ett integrerat dokumentbegrepp. 

När dokumentet kommuniceras får det konsekvenser i det verkliga livet. Detta i och 
med att dokumentets form medger det att bära mening som kan tolkas och påverka 
omgivningen. Att höra dokumentet tala påverkar åhöraren att agera, ta ställning. Denna 
inställning till dokumentet faller under Pédauques dokument som medium. 

Att behovet av E-pliktutredningen ens uppstod har sin grund i dels, som vi redan 
avhandlat, de nya former av dokument som teknisk utveckling möjliggjort men också i 
att hela syftet med pliktexemplar bottnar i en tanke om att värna det svenska kulturarvet. 
För att kunna fungera som identitets- och gemenskapsbildande mekanism behöver 
kulturarvet kommuniceras, med det perspektivet uttrycks en syn på dokumentets roll i 
kulturarvet som ett medium. Vi ser det som att de aktörer som väljer att uttala sig kring 
problematiken i diskursen gör det utifrån ett engagemang som trots att det ligger på 
olika nivåer och riktar sig åt något skilda håll, vittnar om att de skriver under på 
pliktsystemets grundläggande syften och mål. En diskriminerande inställning gentemot 
vissa ”dokument” skulle i förlängningen leda till ett selektivt kulturarv. Det vore att 
stöta sig med grundläggande värderingar kring idén om ett gemensamt kulturarv. Vi drar 
en parallell till Stefan Bohmans tanke, som angående olika tolkningsmodeller av 
historia ser att det optimala vore att försöka beskriva historien så som människor, i den 
aktuella tiden, upplevde den. Idéen problematiseras visserligen av att ett totalt 
bevarande av allt som upplevs av människan inte är möjligt och ett urval därför måste 
göras. En tanke, vad gäller insamling av online-information, är att då denna tar så lite 
lagringsutrymme kunde ambitionen vara att samla så brett som möjligt för att ge 
människor en chans till att skapa en ofiltrerad bild av det förflutna.  

Försöken att resonera kring Pédauques dokumentbegrepp och hur de används i 
diskursen har lett oss till följande: Det räcker inte att definiera ett dokuments form 
eftersom att formen blir otillräcklig i en pliktexemplarsverksamhet om syftet med 
insamlingen inte vägs in, det vill säga att objektet dokument även bär på en mening som 
kan användas i sociala sammanhang. Om aktörer inom diskursen använde sig av 
dokumentbegrepp baserat på vare sig tecken eller medium skulle det bli svårt att 
motivera insamling av objektet dokument, åtminstone i verksamheten som den är 
formulerad och uppbyggd idag. Verksamheten ges värde av alla tre perspektiven om än 
inte i fullständig balans.  

Vi tror att de olika dokumentbegreppen i diskursen till stor del beror på att denna redan 
från start är så pass avgränsad. Det textmaterial vi utgått från grundar sig i ett specifikt 
problem, och skall det dryftas blir det lätt forum för redan initierade aktörer med vissa 
givna spelregler. Diskursens avgränsning kommer sig av att dess syfte är att behandla 
just frågan om hur teknisk utveckling påverkar pliktleveranssystemet, något som i sin 
tur kan få konsekvenser på kulturarv och tillgänglighet till information, allt enligt E-
pliktutredningens kommittédirektiv. Att form, tecken och medium var lämpliga ingångar 
för vår undersökning av dokumentbegrepp i diskursen ser vi som frukten av att: 1) det 
är dokumentets förändrade form som är problemet som föranlett utredningen, 2) 
pliktexemplarsverksamhet är i sig en meningsgivande process och 3) syftet med 
utredningen är att värna de sociala verkningar som den insamlade informationen skall 
stå som bas för, till exempel den demokratiska samhällsprocessen och det 
gemenskapsbildande kulturarvet. 
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Det mönster vi ser, att många anföranden bottnar i form trots att de egentligen strävar 
mot ett dokumentbegrepp som är mer förbundet med dokumentets meningsbärande eller 
sociala, kommunikativa aspekter följer den utveckling Michael Buckland beskrivit. Han 
menar att en förflyttning i fokus från dokumentets form till dess funktion är en naturlig 
och nödvändigt följd om man söker ett begrepp som fungerar och är meningsfullt även 
för elektroniska dokument. Liksom att en allenarådande dokumentdefinition inte är en 
framkomlig väg. De definitioner som görs måste utgå från dokumentets miljö. 

5.3 Slutsatser 

Utifrån de undersökningar, analyser samt resonerande tolkningar som utförts av det 
material vi haft för hand, vill vi nu kortfattat redovisa vilka slutsatser vi kommit fram 
till. 

Den diskurs vi identifierat angående ”vad som skall sparas”, i det material vi valt, 
kretsar kring de frågor som uppstått till följd av att nya förutsättningar skall jämkas 
samman med en verksamhet med gamla anor. Diskursens avgränsningar, som vi 
identifierat dem, ligger i de nodalpunkter aktörerna uttalar sig om: Demokrati, 
Kulturarv, Teknisk utveckling, Tillgänglighet och Offentliggörande/Publicering. Det är 
dessa hållpunkter diskursens aktörer förhåller sig till när de uttalar sig om ämnet 
“pliktleverans av elektroniska dokument”. Det kan tyckas föga uppseendeväckande med 
tanke på att dessa hållpunkter faktiskt uttrycks redan i utredningens uppdrag samt det 
faktum att verksamheten kan sållas in under en större demokratisk samhällelig diskurs 
men likväl intressant tycker vi. Resultatet visar att aktörerna håller sig till de 
övergripande “givna regler” diskursen bjuder och sticker inte ut genom att diskutera 
alltför avvikande eller kontroversiella frågor. Det finns däremot en något större frihet att 
under de hållpunkter vi tolkar som nodalpunkter, uttrycka åsikter som sticker ut och går 
emot. På detta plan har vi identifierat två antagonismer varav den ena, långt mycket 
tydligare än den andra, rör graden av tillgängliggörande av insamlat material och 
återkommer med anknytning till flera av diskursens nodalpunkter. 

Denna antagonism angående grad av tillgängliggörande av det insamlade materialet 
återfinns under såväl Demokrati som Tillgänglighet och Kulturarv. Där uttrycks å ena 
sidan röster för en friare hållning vad gäller tillgängliggörande och å andra sidan röster 
emot. Likaså har vi runt nodalpunkten Offentliggörande/Publicering identifierat 
antagonism, om än inte lika tydlig som föregående, som rör frågan hur man skall ställa 
sig till den väldiga massa publikationer på Internet, den tekniska utvecklingen 
möjliggjort. En sida vill här tala om verktyg för att öka kontrollen över att endast 
väsentlig och seriös publicering samlas in medan andra ser detta som en möjlighet till 
självpublicering och uttrycker sig i mer positiva ordalag. 

Under nodalpunkten Teknisk utveckling såg vi tendenser som visade på att de flesta 
aktörer kring pliktexemplarsverksamhet blir påverkade av den föränderliga tekniska 
miljön. Oavsett om man är producent, insamlare eller förmedlare av information blir 
verksamheten påverkad. Inom diskursen talas om denna påverkan mestadels som något 
svårdefinierbart som troligen kommer medföra ytterligare arbetsbörda.  

För att ytterligare försöka förstå diskursen kring “det som skall samlas in” det vill säga 
dokumentet, har vi analyserat den med hjälp av Pédauques tredelade dokumentmodell. 

Modellens dokument som form, tecken och medium fann vi alla var användbara och 
även använda av diskursens aktörer. I linje med hur Pédauque önskar att 



 71 

dokumentbegrepp skall användas, integreras de tre begreppen och används efter 
situation och syfte. Så som vi ser det följer de tre begreppen på varandra ganska 
naturligt i den undersökta diskursen och kan i vissa fall även sägas vara beroende av 
varandra för att skapa en helhetsbild av dokumentet. I verksamheten kommer sig 
användandet av att det för det första är de nya dokumentens form som varit startskottet 
för utredningen, för det andra är verksamheten i sig en del av det kunskapssystem och 
meningsgivande strukturer som ger dokumentet mening och gör det till ett tecken och 
för det tredje så är verksamhetens syfte i stort att låta dokumentet vara ett medium 
genom sin förmåga att kommunicera budskap. 
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6. Sammanfattning 

Uppsatsen grundar sig i de problem som uppstår inom B&I när nya sorters medier 
utvecklas genom ny teknologi. Mer exakt den påverkan på en pliktexemplarsverksamhet 
som elektronisk information innebär. Pliktexemplar är de, i dagsläget tryckta, dokument 
som rekvireras av ansvariga institutioner för att bevaras i syfte att utgöra underlag för 
forskning och kulturarv. När nya media introduceras behöver begreppsapparaten 
omarbetas för att innefatta nya former av dokument som är de objekt som verksamheten 
kretsar kring. Vaga eller dåligt uppdaterade riktlinjer inom pliktexemplarsverksamhet 
ger konsekvenser på medborgares tillgång till information och kulturarvet. 
Pliktexemplar är exemplar av tryckt eller annat eller på annat sätt producerat verk som 
enligt lagen om pliktexemplar måste levereras till utvalda institutioner, bland andra, KB. 

Kulturarvets syfte är att forma en nationell identitet, skapa gemenskap och bevara 
material för framtida forskning. Detta gör att det blir viktigt att ha en kritisk hållning 
mot fenomenet. Då insamlat material är vad som utgör underlag för kulturarvet är det de 
insamlande institutionerna som i hög utsträckning formar detta, i och med utarbetandet 
av riktlinjer för praktiken. Urvalet av material kan användas för att, med varierande 
avsikter, konstruera gemenskaper och ge (eventuellt missvisande) bilder av samhället. 
Med vetskapen om de två ovan uppmålade fenomenen, ny teknologi och kulturarvets 
syfte, föddes intresse av att undersöka området närmare. 

1996 gavs, av regeringen, uppdrag att göra en översyn av och eventuellt ge förslag till 
ändringar i lagen om pliktexemplar. Detta för att bättre kunna möta de nya former av 
dokument som uppkommit i och med möjligheten till offentliggörande av information 
via online-förbindelse. Utredningen som tog sig namnet E-pliktutredningen mynnade ut 
i betänkandet E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet (SOU 1998:111) som 
tillsammans med inkomna remissyttranden är vad som blev underlag för 
undersökningen. Att detta material valdes ut bottnar i att det här ges fullt fokus åt frågan 
som ämnades undersökas och att det även är det senaste i sitt slag eftersom att en 
lagändring, utredningens förslag till trots, ännu inte trätt i kraft. 

Syftet med uppsatsen var att ur materialet finna en diskurs kring “det som skall sparas”, 
till exempel hur insamlingsprioritet motiveras utifrån olika sorters dokument och vilka 
konsekvenser det kan få på områden som tillhandahållande, bevarande och val av 
insamlingsmetod. Problematiken och konsekvenserna av denna bottnar i att insamling, 
fram tills att lagändring sker, utgår från en reglering vars definition av vad som skall 
räknas vara ett dokument inte går att applicera på de nya publikationerna. Därför valdes 
också att undersöka vad som uttrycks, i betänkandet och remissyttrandena, vara ett 
dokument. Kort sagt, vilka dokumentbegrepp som framträder i materialet. Till detta 
användes frågeställningarna: 

1. Hur ser diskursen kring “det som skall sparas” ut; så som framträdande i 
E-pliktutredningen och tillhörande remissyttranden? 

2. Vilka dokumentbegrepp uttrycks av aktörer som uttalar sig i och om E-
pliktutredningen? 

För att kunna avgränsa diskursen kring “det som skall sparas” valdes Laclau och 
Mouffes diskursteori. Denna sågs som användbar då den utöver att vara ett 
diskursteoretiskt verktyg fokuserar på att finna de områden inom diskursen där konflikt 
råder mellan olika aktörer. Då E-pliktutredningens betänkande och remissinstansernas 
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svar kan ses som en arena för argumentation kring den utredda frågan var det passande 
att med diskursteorins fokus på antagonism. Genom att välja en diskursteoretisk metod 
kom även dess språkfilosofiska teori på köpet. Ett diskursanalytiskt synsätt innebär att 
stor vikt fästs vid språket och hur det används. Enligt diskursanalytisk teori finns ett 
samband mellan fenomen och hur det talas om dem. Att visa på ett språkbruks motiv 
och implikationer var passande eftersom det problem som valts som utgångspunkt kan 
ses som ett diskursivt styrt fenomen. I det valda materialet finns utsagor som kan bli en 
del av grunden för en framtida lagändring. Genom att använda Laclau och Mouffes 
analysverktyg nodalpunkter, tecken och ekvivalenskedjor avgränsades diskursen kring 
“det som skall sparas”. Nodalpunkterna är de områden av vikt som avgränsar diskursen, 
nodalpunkterna i sin tur ges värde av tecken som används i samband med dessa. Genom 
att kopplas ihop till ekvivalenskedjor kan tecknen sägas avgränsa nodalpunkterna och 
ge dem deras innehåll. Olika aktörer artikulerar olika tecken för att försöka ge 
nodalpunkterna värde,  denna inom diskursen pågående konflikt kallar Laclau och 
Mouffe för antagonism. 

För att svara på vår andra frågeställning, angående vilka dokumentbegrepp som visar 
sig inom diskursen, användes ett teoretiskt analysverktyg med tre ingångar till 
begreppet dokument,  dokument som form, tecken och medium. Med hjälp av dess tre 
perspektiv analyserades diskursens utsagor i mening att identifiera hur dessa 
dokumentbegrepp visade sig i materialet. Verktyget återfanns hos den franska 
forskargrupp som tillsammans arbetar under namnet Roger T. Pédauque.  

Den diskurs som identifierades kännetecknades av hur aktörerna som uttalar sig håller 
sig till de ämnen som, genom att nämnas i kommittédirektivet, kan sägas vara givna på 
förhand. Dessa blev således också de ämnen som vi i materialet såg som 
nodalpunkterna Demokrati, Kulturarv, Teknisk utveckling, Tillgänglighet och 
Offentliggörande/Publicering. Vid undersökning av vad som uttrycks angående dessa 
nodalpunkter och vilka tecken som artikuleras mot dem kunde emellertid vissa 
antagonismer identifieras. Mest framträdande av dessa var konflikten över graden av 
tillgänglighet som kan eller bör ges det insamlade materialet. I mindre utsträckning 
rådde även konflikt över hur man väljer att se på det faktum att kvalitetsmässiga spärrar, 
i och med möjligheten att publicera sig själv på Internet, nu försvunnit eller åtminstone 
försvagats. Angående nodalpunkten Teknisk utveckling återfanns en relativ konsensus 
vad gäller attityd gentemot de möjligheter eller begränsningar som ny teknik medför. 
Övervägande var dock synen på teknisk utveckling som något som medför en 
belastning för respektive verksamhet. 

Analysen av dokumentbegrepp gav insikt om att, precis som Pédauque önskar, nyttjas 
ett integrerat dokumentbegrepp inom diskursen. Aspekter av både form, tecken och 
medium fanns uttryck för i materialet, beroende på i vilken situation eller i vilket syfte 
aktörerna uttalar sig. Slutsatsen är att detta beror på att: 1) det är dokumentets 
förändrade form som är problemet som föranlett utredningen, 2) 
pliktexemplarsverksamhet är i sig en meningsgivande process och 3) syftet med 
utredningen var att värna de sociala verkningar som den insamlade informationen skall 
stå som bas för, till exempel den demokratiska processen och det gemenskapsbildande 
kulturarvet. 
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