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Abstract:

The aim of this Master’s thesis is to examine the library discourses concerning the phenome-
non and concept of digital libraries in Swedish library press 1980-2002. What changes can be
identified? The questions are: what is said about the conditions for the phenomenon; how is
the concept of digital libraries used; who makes these statements; what are the relations bet-
ween these discussions and the library context in which they are made?

Five Swedish library journals, BBL/Biblioteksbladet, DIK-forum, Human IT, Svensk biblio-
teksforskning and Tidskrift för dokumentation, were examined. The method used was dis-
course analysis. The theoretical starting-point was Foucault’s discourse theory. The study was
executed in three steps. In the first step the library context was examined. The next step fo-
cused on the discourses concerning digital libraries, as they appeared in the journals. The
journals were analysed systematically, with special focus on five three-year-periods. Four
articles were analysed more closely. In the third step the discourses were related to their con-
texts.

The technological conditions for digital libraries are discussed throughout the period. The
concept also occurs in discussions in the journals, in most cases used in a pragmatic way.
These discourses are closely related to their contexts, both concerning the technological de-
velopments and the different directions of the journals. Experts often make the statements
about digital libraries in the articles. In the 1980’s, the concept is connected to the computer-
based library, in the 1990’s the use of network communications is added to the concept. In the
2000’s the concept also includes an orientation towards users and more integration. A conclu-
sion made in this study is that despite the existence of a library discourse concerning digital
libraries in Swedish library press, this subject area does not seem to be distinguished by an
extensive and theoretical discussion.

Nyckelord: diskurs, diskursanalys, begrepp, digitala bibliotek, elektroniska
bibliotek, Sverige
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1. INLEDNING

Digital libraries are one of the conceptual ideas and physically realized constructs that are power-
fully reaching into the future of libraries in particular and information systems and services in ge-
neral. Thus, they are affecting conceptually and pragmatically the field of library and information
science as a whole.1

I förordet till en antologi utgiven i samband med en av de stora konferenser som hålls inom
ramen för vårt ämne uttrycker sig Saracevic på detta sätt om framtiden och effekterna av ut-
vecklingen av digitala bibliotek. Detta understryker onekligen vilken betydelse som tillskrivs
de digitala biblioteken, bland annat inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Saracevics
ord betonar dessutom att digitala bibliotek är en företeelse som har framtiden för sig. Under
de senaste tio åren har också intresset för digitala bibliotek vuxit enormt, mycket på grund av
den teknikutveckling som möjliggjort skapandet av denna typ av bibliotek på ett relativt en-
kelt sätt.

Genom utvecklingen av Internet och andra elektroniska lösningar har nya kanaler för info r-
mation åstadkommits. I många sammanhang talas det om att vi nu befinner oss i ett informa-
tionssamhälle, eller åtminstone en informationsålder. Med teknikens hjälp är det inte längre
nödvändigt att gå till det fysiska biblioteket för att där leta fram den information som efterfrå-
gas. På de allra flesta arbetsplatser och i många hem finns tillgång till persondatorer och In-
ternetuppkopplingar. Tekniken finns redan idag för att tillgängliggöra den mesta informatio-
nen på elektroniskt vis, bland annat genom Internet och webben. Med denna tekniska utveck-
ling följer ökande möjligheter att söka information på elektronisk väg, vilket i förlängningen
skulle kunna innebära att behovet av fysiska objekt, böcker eller bibliotek mattas.2 I det sam-
manhanget har de digitala biblioteken som företeelse hos många forskare fått en framskjuten
roll som framtidens bibliotek.

1.1 PROBLEMOMRÅDE OCH ANGREPPSSÄTT

Den internationella forskningen om digitala bibliotek är omfattande, med skiftande syn på
orden för företeelse liksom på vad som ska avses med dem. Det tycks ännu inte ha etablerats
någon konsensus kring detta, kanske som en effekt av att forskningen ännu är relativt ny. Det
talas till exempel om elektroniska bibliotek, virtuella bibliotek, hybridbibliotek, vägglösa bib-
liotek och så vidare, för i många fall i stort sett samma företeelse som också betecknas digitala
bibliotek. Valet av beteckning för företeelsen anses bland annat kunna kopplas till forskarnas
hemvist. Nylander pekar till exempel på att digitala bibliotek är det ord som används i USA
medan det i Europa är vanligare att beteckningen elektroniskt bibliotek brukas.3 Watstein,
Calarco och Ghaphery menar istället att valet är en fråga om trender i forskningens språkbruk.
De framhåller att tendensen under slutet av 1990-talet varit att beteckningen digitala bibliotek
vunnit popularitet på bekostnad av de flesta av de övriga termerna, en tendens som också Fox

                                                
1 Saracevic (1999) s xii
2 Vad som kommer att bli resultatet av denna utveckling är bland annat en fråga om hur man ser på bibliotekens
framtid. Detta är ett område där åsikterna bland forskarna går vitt isär. Det finns de som förutspår ett snart utdö-
ende för de traditionella, fysiska biblioteken medan andra visserligen framhåller den tekniska utvecklingen som
betydelsefull för biblioteken men som också understryker att biblioteken som institution har andra värden och
mål än enbart informationsförmedling.
3 Nylander (1997) s 3
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identifierar. Fox knyter denna förändring i språkbruket till den ökande omfattningen av ord
innehållande termen digital. 4

Det är dock inte enbart själva beteckningarna för företeelsen som skiftar mellan de internatio-
nella forskare som studerar digitala bibliotek, utan också vad som avses med begreppen. 5 De-
finitioner av digitala bibliotek kan göras både väldigt omfattande och mycket smala och speci-
ficerade, beroende på forskningens syfte och inriktning. 6

I Sverige har det under senare år vuxit fram ett antal bibliotek som betecknar sig som digita-
la.7 Trots detta finns inte mycket skrivet om själva företeelsen här i landet. Digitala bibliotek
uppfattas internationellt sett som framtidens bibliotek, vilket rimligen bör reflekteras även
inom den svenska biblioteksvärlden. Att Bibliotekshögskolan i Borås också bedömer detta
vara ett intressant studieområde märks bland annat i och med att digitala bibliotek lyfts fram
som ett viktigt forskningstema för institutionens magisterstudenter. Det har också varit det jag
tagit fasta på inför detta uppsatsskrivande. Eftersom jag inte är tekniskt intresserad är det inte
i första hand tekniken och praktiken bakom skapandet av digitala bibliotek som lockar mig,
utan istället är det begreppet digitala bibliotek i sig liksom diskussionen kring detta som utgör
mitt huvudsakliga intresseområde. Att studera begrepp kan exempelvis göras genom att fokus
läggs på texter vari dessa diskuteras. Det innebär i så fall att textanalytiska angreppssätt blir
en möjlig väg för att studera det önskade ämnesområdet. Kombinationen digitala bibliotek
och textanalys leder mig in på ett diskursanalytiskt perspektiv på denna företeelse. Centralt
blir då begreppet digitala bibliotek med dess innehåll och beteckningarna för företeelsen.

Internationellt sett finns alltså mycket skrivet om digitala bibliotek, om än inte med ett
diskursanalytiskt angreppssätt, medan detsamma ännu inte kan sägas gälla för svensk del. I
denna uppsats vore det därför intressant att studera den svenska diskussionen kring digitala
bibliotek, såsom den ges uttryck för i svensk bibliotekspress. Hur ser den svenska biblioteks-
världen på dessa bibliotek och på förutsättningarna för skapandet av dem? Hur har denna syn
förändrats och vad är det egentligen fokus läggs på? Fokusering på begrepp och definitioner
är en viktig del inom all forskning, eftersom det är begreppen som forskaren använder som
sätter ramarna för forskningsområdet. Den relativt knapphändiga svenska forskningen kring
digitala bibliotek gör att begreppsdiskussioner och definitioner ännu inte gjorts i någon större
omfattning inom denna forskningsgren. En sådan studie som denna kan då ses som ett försök
att bidra till att avgränsa ett begreppsområde.

                                                
4 Watstein, Calarco och Ghaphery (1999) och Fox m fl (1995) s 24
5 Collier (1997) framhåller till exempel att det ännu saknas ett teoretiskt ramverk för studiet av denna företeelse
men att det är av stor betydelse för den fortsatta forskningen att ett sådant skapas.
6 När det gäller de termer som används i denna uppsats vore ett klargörande kring dessa på sin plats. Det gäller
exempelvis användningen av termer som begrepp,  företeelse och beteckning. Begrepp inbegriper det abstrakta
innehållet i en term, själva termen liksom de objekt som avses med den. I denna uppsats är det i första hand
begreppsinnehållet, själva definitionen, som studeras, det vill säga  ”… alla de kännetecken som skall tillkomma
ett objekt för att det skall falla under begreppet.” Nationalencyklopedin, uppslagsord: begrepp. Termen företeelse
används för att beteckna den mer konkreta manifestationen, sättet som digitala bibliotek framträder som en enhet
eller ett objekt i materialet. Svenska akademins ordbok över svenska språket , uppslagsord: företeelse. Beteckning
används i sin tur som en synonym till term, det vill säga för det språkliga uttrycket / det namn som givits ett
objekt. Den beteckning som används på ett objekt kan vara densamma  medan olika människor lägger in olika
betydelse i den, det vill säga definierar själva begreppet olika. Digitala bibliotek är just en sådan beteckning som
olika forskare i olika sammanhang definierar på skilda sätt, vilket kommer att framgå i denna uppsats.
7 Till exempel Göteborgs universitets digitala bibliotek, via URL: http://www.ub.gu.se/Gdig/ och Lunds univer-
sitets digitala bibliotek via URL: http://www.lub.lu.se/ub/internet/index.html
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En övergripande problemformulering för uppsatsen kan därför formuleras som följer: Har det
skett några förskjutningar och förändringar i synen på de digitala biblioteken i den svenska
bibliotekspressen under de senaste 22 åren då tekniken givit möjlighet för skapandet av såda-
na bibliotek?

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Utifrån genomgången av problemområdet för uppsatsen har ett mer preciserat syfte kunnat
formuleras. Syftet med uppsatsen är att studera företeelsen digitala bibliotek och begreppen
för denna företeelse, deras användning och förändring i svensk biblioteksdiskurs från 1980 till
2002. Denna biblioteksdiskurs utgörs i sin tur av artiklar i fem svenska bibliotekstidskrifter,
där digitala bibliotek på olika sätt diskuteras.

De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är:
• Vad sägs i den svenska bibliotekspressen om de tekniska förutsättningarna för företeelsen

digitala bibliotek?
• Hur används beteckningen digitala bibliotek eller någon av de mer eller mindre synonyma

termerna för denna företeelse? Vilket innehåll läggs i begreppen?
• Vilka är det som i bibliotekspressen diskuterar företeelsen digitala bibliotek?
• Hur kan diskussionen kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress relateras till den

bibliotekskontext inom vilka de utvecklats?

Det jag vill nå genom att besvara dessa frågor är den syn på företeelsen digitala bibliotek som
kommer till uttryck i den svenska bibliotekspressen. Jag vill således framvisa och blottlägga
den diskursordning som omger digitala bibliotek.8  Fokus ligger på själva företeelsen digitala
bibliotek, beteckningarna för företeelsen och på hur det resoneras kring denna bibliotekstyp i
en svensk bibliotekskontext. I den första frågeställningen fokuseras på de tekniska förutsätt-
ningarna för digitala bibliotek och hur det talas om dessa i bibliotekspressen. Digitala biblio-
tek förbinds med användandet av teknik, i fö rsta hand datorer men även nätverk och CD-
ROM, vilket gör det intressant att även studera talet om dessa förutsättningar.9 I den andra
frågeställningen är det beteckningarna för företeelsen digitala bibliotek och de mer eller mind-
re synonyma termerna (exempelvis elektroniskt, virtuellt eller hybridbibliotek) som är det
centrala. Det fokuseras också på frågan om vilket innehåll, alltså vilka egenskaper och kän-
netecken, som i artiklarna knyts till dessa beteckningar. Intressant i detta konstruerande av
diskursordningen kring digitala bibliotek är också de deltagande i tidskrifternas artiklar inom
ämnet. Tanken bakom denna frågeställning är möjligheten att söka anlägga någon form av
maktperspektiv på diskursordningen. Studiet av makt är ett viktigt element inom flera typer av
diskursanalys, vilket gjort att det också bereds utrymme här. Att detta maktperspektiv dock
inte tillhör uppsatsens huvudområden kommer att framgå tydligare nedan. Den sista fråge-
ställningen kan slutligen ses som en syntetisering av de övriga frågeställningarna. Här ställs
diskussionerna kring förutsättningarna för skapandet av digitala bibliotek liksom själva be-
greppen för företeelsen i relation till de bibliotekskontexter där dessa uttalas. Diskursordning-
en kring digitala bibliotek, såsom den framställs i denna uppsats, analyseras både i förhållande

                                                
8 Med termen diskursordning avses ett sammanhang inom vilket flera diskurser som önskar täcka samma fält
opererar. Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 64. Här betecknar diskursordning just möjligheten att det
finns flera än en diskurs kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress.
9 Själva termen digital i beteckningen digitala bibliotek implicerar ett sådant användande av teknik för denna typ
av bibliotek. I bibliotekssammanhang har denna term fått beteckna information i elektronisk form, skapad och
upprätthållen på teknisk väg. Detta inbegriper användningen av datorer, ofta med hjälp av Internet. Feather och
Sturges (1997) s 104, 130-131
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till de olika tidskriftskontexterna liksom till den bibliotekskontext som biblioteks- och sam-
hällsutvecklingen under den studerade perioden utgör.

De tidskrifter som används är BBL/Biblioteksbladet, DIK-forum, Human IT, Svensk biblio-
teksforskning, och Tidskrift för dokumentation.10 Dessa är valda med tanke på att de med sina
olika inriktning ger ett tämligen brett spektrum av synvinklar. De har alla en förbindelse till
bibliotek, även om denna förbindelse ser olika ut, samtidigt som de är kopplade till Sverige.
Det jag hoppas nå med hjälp av tidskrifterna är synen på digitala bibliotek, alltså diskursen
kring företeelsen, i svensk bibliotekspress. Tanken är således att genomgången ska visa vilka
aspekter på digitala bibliotek tidskrifterna lyfter fram i sina diskussioner och i vilket samman-
hang de placerar in företeelsen. Det är med andra ord på ett mer allmänt plan som artiklarna i
tidskrifterna är tänkta att studeras, bland annat med inriktning på begreppsdiskussioner och
förändringar över tid.

Ett klargörande kring användningen av beteckningen digitala bibliotek kan också vara på sin
plats. I denna uppsats kommer benämningen digitala bibliotek att användas som en samlings-
beteckning för denna typ av bibliotek. Valet av beteckning hänger samman med att det är
denna benämning som används mest frekvent i den internationella forskningen och att tenden-
sen under senare år alltså varit att den vunnit popularitet på bekostnad av andra. Jag uppfattar
den därför som ändamålsenlig att använda i denna studie. Ett annat klargörande gäller det
innehåll jag lägger i detta begreppet, de egenskaper jag tillskriver det. Som redan antytts upp-
fattar jag detta som ett bibliotek eller annan informationsservice som på något sätt sysslar med
att tillgängliggöra information för olika användargrupper med hjälp av elektroniska medel. I
den internationella forskningen pekas digitala bibliotek också ofta ut som just (institutioner)
med (åtminstone delvis) tekniskt/elektroniskt baserade samlingar, organiserade för en viss
användargrupps behov.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

När det gäller avgränsningar i uppsatsen är en sådan inriktad på den tidsmässiga aspekten. Jag
väljer att begränsa själva tidsperioden för studien av den svenska bibliotekspressen till åren
1980 till 2002. Detta beror på att det är under denna tid som de digitala biblioteken utvecklas,
i och med att den tekniska utvecklingen då möjliggör sådana förändringar. Den bakre tids-
gränsen är också tänkt som ett sätt att se förändringar i diskursordningen under en längre tids-
period, från det att företeelsen börjar diskuteras, exempelvis genom sin koppling till teknikut-
vecklingen, fram till dess att diskussionerna bland annat resulterar i skapandet av verkliga
digitala bibliotek. Om man ser till den internationella forskningen på området är det i början
av 1990-talet som denna på allvar kommer igång, även om det då sedan tidigare funnits tankar
kring användandet av teknik för automatisering och så vidare på biblioteken. Som också
kommer att framgå i uppsatsen är digitala bibliotek som forskningsområde idag ett mycket
stort och livskraftigt studiefält internationellt sett. Det har därför känts angeläget att utsträcka
studien i tid till 2002.

Omfattningen i den internationella forskningen kring digitala bibliotek liksom den mindre
omfångsrika svenska forskningen inom detta område, har gjort att en annan medveten av-
gränsning varit att inrikta studien på Sverige och på diskussionerna i den svenska biblioteks-
pressen.

                                                
10 Mer om dessa tidskrifter och om artikelurval finns i avsnitt 3.3.
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Frågan om de deltagande i diskussionerna kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress
syftar bland annat till att studera diskursen ur ett mer maktrelaterat perspektiv. Det bör dock
påpekas att detta perspektiv inte tillhör de mer framträdande i uppsatsen. Frågan om makt är
visserligen intressant ur diskursanalytisk synvinkel, men i denna uppsats är fokus mer inriktat
mot själva företeelsen och dess relation till den omgivande kontexten.

Med fokus på hur det resoneras kring en företeelse som digitala bibliotek i olika tidskrifter ges
en mer teoretisk än praktisk inriktning i uppsatsen. De tekniska förutsättningarna för skapan-
det av digitala bibliotek är visserligen också av intresse i uppsatsen, vilket kan uppfattas som
en mer praktiskt inriktning, men huvudfokus ligger ändå mer vid själva talet om dessa än vad
de i praktiken innebär. Samtidigt är det just diskussioner runt begrepp och beteckningar som
utgör uppsatsens intresseområde. Frågor om tekniska lösningar för digitala bibliotek och om
hur denna typ av bibliotek fungerar i praktiken ligger därmed utanför denna uppsats studieom-
råde.11

Andra aktuella avgränsningar i denna uppsats gäller material och urval. Dessa frågor diskute-
ras i kapitlet om metod och material, särskilt i avsnitt 3.3.

                                                
11 För den som är intresserad av denna typ av frågor hänvisas till bland andra Arms (2000) och Lesk (1997).
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I denna uppsats är det ett diskursanalytiskt arbetssätt som används. Uppsatsen inleds därför
med ett kapitel i vilket utgångspunkterna för textanalys och olika riktningar för diskursanalys
diskuteras. Användningen av denna typ av teori och metod inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen (B&I) behandlas också.

2.1 SYNEN PÅ SPRÅKET – ETT SOCIALKONSTRUKTIVISTISKT PERSPEKTIV

Tanken i  denna uppsats är alltså att studera svensk bibliotekspress för att i denna se utveck-
lingen och användningen av företeelsen och begreppet digitala bibliotek. Med ett sådant an-
greppssätt hamnar texterna och deras innehåll i fokus. Det betyder i sin tur att textanalys blir
den primära metoden. När det gäller textanalys finns dock flera olika tillvägagångssätt. Det
gemensamma för dem är dock att de sätter texten i fokus och uppfattar den som den primära
källan utifrån vilken analysen måste utgå.

I ett sådant sammanhang som exempelvis denna uppsats uppfattas texter som koherenta, vil-
ket innebär att de har ett visst ämne som binder samman dem, de handlar om något särskilt
och detta bildar textens röda tråd. Att texter också är kommunikativa betyder att de förutom
att de handlar om ett visst ämne också söker förmedla ett budskap till läsaren. Med denna syn
på texter blir de också viktiga att analysera, bland annat i syfte att nå det budskap de innehar.
Man kan också tala om att texter har en innebörds- och en interpersonell funktion. Med detta
avses då att texter har en betydelse och att denna betydelse kommuniceras mellan männi-
skor.12 Att uppfatta texter såsom betydelsebärande och kommunikativa är en viktig förutsätt-
ning för att man ska uppfatta dem som intressanta studieobjekt. De får sin mening just genom
språket.

Språket som sådant, både det talade och det skrivna, ges en viktig betydelse inom till exempel
diskursanalys. Språket har här en central funktion då det är det som skapar vår verklighet.
”Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är spegling-
ar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den.”13 Språket
ger alltså enligt detta synsätt inte bara möjlighet att kommunicera om verkligheten, exempel-
vis genom sådana texter som ligger till grund för denna uppsats, utan det hjälper också till att
skapa den. Detta ger en syn på språket som ett socialt spel, något som finns till i ett socialt
sammanhang.

En sådan syn på verkligheten som socialt skapad utmärker ett så kallat socialkonstruktionis-
tiskt eller socialkonstruktivistiskt perspektiv. Ett sådant perspektiv är en av förutsättningarna
för den som arbetar med diskursanalytiska verktyg. Tanken här är att den sociala verkligheten
skapas genom konventioner. Det vi genom sådana konventioner kommer överens om formar
vår verklighet och uppfattningen av den. Företeelser kommer till genom vårt sätt att tala om
dem, det vill säga att det är genom språket som företeelsen konstrueras.14

Några viktiga premisser finns inom socialkonstruktionismen. En sådan utgångspunkt är att vår
kunskap om världen inte är objektiv, utan den är alltid färgad av vårt sätt att kategorisera vår
omvärld. Detta beror bland annat på det kulturella och historiska sammanhang inom vilket vi

                                                
12 Bergström och Boréus (2000) s 16-17
13 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 15
14 Wenneberg (2000) s 82
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fungerar. Kunskapen skapas dessutom genom social interaktion, i kommunikationen mellan
människor.15 Detta sätt att se på verkligheten som socialt skapad, kännetecknar många av de
studier som fokuserar på textanalyser av olika slag. Inom B&I lyfts detta perspektiv fram som
fruktbart exempelvis för studier av informationsanvändning i en viss kontext. Tuominen och
Savolainen uppfattar socialkonstruktionismen som ett sätt att fokusera på språket och dess
meningsskapande. De konstaterar att dess kärna är ”…the constructive nature of language use.
When we talk and write, we produce and organize our social reality. […] Because social con-
structionism emphasizes the processual negotiation of meanings, primary attention is paid to
the reality construction through discourse.”16 Denna koppling till diskurser återkommer vi till
nedan, här är meningen mer att uppmärksamma själva användningen av ett sådant här synsätt
på språk och social verklighet. Språket skapar verkligheten, vårt tal om en företeelse formar
förståelsen av den.

2.2 DISKURSER OCH DISKURSANALYS

Diskursanalys är inte den enda väg som är möjlig att använda för att studera texters inne-
bördsaspekter. Detta är också fallet inom argumentationsanalysen, en annan textanalytisk in-
riktning. Med argumentationsanalysen möjliggörs studier av debatter och andra argumenta-
tioner, där olika personers argument och retorik är det intressanta. Idé- och ideologianalysen
utgår i sin tur ofta från mer politiskt präglade handlingar, till exempel partiprogram och statli-
ga utredningar, för att genom dessa söka idéers och ideologiers förändringar. Innehållsanalys
är en annan typ av textanalys. Här ligger tyngdpunkten på förändringar över tid, bland annat
vad gäller de termer, element och teman som tas upp i texterna. Vid innehållsanalyser är det
vanliga angreppssättet att utifrån kvantitativa metoder analysera texters innebörder. Berg-
ström och Boréus framhåller emellertid att denna metodologiska ansats är mindre öppen i sin
inriktning än den diskursanalytiska.17

Diskursanalysen i sig är heller inte någon enhetlig teori eller metod utan även här finns flera
varianter. Spridningen i angreppssätt tycks bland annat kopplat till själva diskursbegreppet
som, liksom många av forskningens centrala begrepp, ges olika definitioner i olika samman-
hang. En variant av diskursanalysen utgörs av den lingvistiska textanalysen med fokus på
texters meningsbyggnad och ordval. En annan typ av diskursanalys fokuserar på hur diskurser
skapas och vilka regler de sätter upp för vad som kan och inte kan sägas om en viss företeelse
under en viss tidsperiod. Här är mitt syfte att försöka ringa in några av de synsätt som finns
inom de diskursanalytiska perspektiven, bland annat utifrån sådana aspekter som de flesta
diskursanalytiker verkar kunna godta.18

Rent språkligt betyder diskurs samtal eller ventilering av ett ämne. Inom diskursanalysen har
dock i allmänhet en djupare innebörd getts åt begreppet, bland annat genom att betona språket
som socialt spel, ett språkspel.19 Centralt är ofta att diskursen uppfattas som text i kontext, ett
sätt att tala om en viss företeelse i ett visst sammanhang. Bergström och Boréus pekar på att
diskursen kan uppfattas som ”…en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt so-
cialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och

                                                
15 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 11-12
16 Tuominen och Savolainen (1997) s 82
17 Bergström och Boréus (2000) s 19-20, 46
18 När det gäller skillnaderna mellan de diskursanalytiska angreppssätten är dessa bland annat förknippade med
synen på ideologi, vilken räckvidd diskursen kan anses ha för att konstruera verkligheten samt vilken slags
diskurs det är som bör analyseras. Mer om dessa skillnader finns i Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 25-28
19 Lövgren (1999) s 10. Se även Hansson (1998) s 15-16 för mer om diskurser som språkspel.
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’inte kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget.”20 Diskursanalyser kan också ha ett maktper-
spektiv då diskursen ses som ”…ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte
andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.”21 Sett till dessa defi-
nitioner kan vi sammanfattningsvis se diskurser såsom sociala språkspel som reglerar vad som
kan sägas om en företeelse i ett visst sammanhang och av vem detta får sägas. I denna uppsats
gäller det således det som sägs om digitala bibliotek i en bibliotekspresskontext och även i
viss mån vilka det är som får uttala sig där. Påpekas bör dock att detta inte är en uppsats som
fokuserar på maktdimensionen i någon större utsträckning. Att tala om en diskursanalytisk
studie ger lätt associationer just till studiet av makt, vilket alltså inte fullt ut uppfylls i denna
uppsats. Detta kan naturligtvis uppfattas som ett problem, då ett sådant perspektiv ofta kän-
netecknar just diskursanalyser av liknande slag. Det gör i sin tur att resultaten i denna uppsats,
med sitt något skilda fokus, ibland varit svåra att hitta andra studier att jämföra dem med. Den
inriktning som valts i uppsatsen har trots det uppfattats som den mest användbara för denna
typ av studie, vilket diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.1.

Winther Jørgensen och Phillips framhåller vidare att diskursanalysen utgör en ’paketlösning’
där teori och metod är beroende av varandra. I diskursanalysen följer med automatik att an-
vändandet av en diskursteori förutsätter nyttjandet av en diskursanalytisk metod då dessa två
är så integrerade i varandra.22

2.2.1 Diskursanalytiska utgångspunkter

Här är alltså tanken att beskriva några av de teoretiska riktningar som på olika sätt diskuterar
diskurser och diskursanalytiska tillvägagångssätt. Dessa diskursteorier har olika inriktning
och utgångspunkter. Några viktiga sådana teoretiker är Laclau och Mouffe, vilka använder en
mer lingvistisk och strukturalistisk diskursanalys, med en syn på språket som ett teckensy-
stem. Inom den så kallade kritiska diskursanalysen, med Fairclough som det största namnet,
är fokus istället inriktat på diskursers förändring i ett samhällskritiskt perspektiv. Winther
Jørgensen och Phillips talar dessutom om en diskurspsykologisk tradition, med Potter och
Wetherell som huvudföreträdare. Centralt här är människan och hennes användning av språ-
ket.23

Utöver dessa inriktningar finns ytterligare en diskursteoretisk tradition, med Foucault som den
självklara centralgestalten. Detta är den kanske mest kända och använda diskursteorin, inom
en rad olika discipliner. Det är också denna variant av diskursanalysen som jag i första hand
intresserat mig för.

Foucault använder vissa centrala begrepp när han diskuterar diskurser. Han talar bland annat
om diskursiva formationer, utsagor och diskursiv praktik, ofta istället för att använda begrep-
pet diskurs. I sina utläggningar kring begreppen kan han vara tämligen svävande och detta
tycks ha gjort att de forskare som använder Foucaults teorier tolkar honom på lite olika sätt.
Jag ska här ta upp några av de synsätt som finns och även återge något om vad det är Foucault
själv säger om dessa frågor.

I sin bok Vetandets arkeologi talar Foucault mycket om diskursiva formationer och hur dessa
är beskaffade. Han påpekar där att de utgörs av grupper av utsagor. Vidare skriver han att

                                                
20 Bergström och Boréus (2000) s 17
21 Bergström och Boréus (2000) s 225
22 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 10
23 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 12-13,  97-98 och Bergström och Boréus (2000) s 225, 229, 233-234



11

”[m]ed diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva
formation; […] den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan identifiera en
mängd existensvillkor.”24 När det gäller den diskursiva praktiken hävdar Foucault att denna
utgörs av ”…en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som
under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har
definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas.”25

I sina egna arbeten har Foucault bland annat studerat hur talet och uppfattningen om begrep-
pet vansinne förändrats. Han anlägger ett så kallat arkeologiskt perspektiv som går ända till-
baka till medeltiden. Hans syfte är att ”[f]örsöka återvända till den nollpunkt i historien då
vansinnet var en odefinierad erfarenhet, en ännu icke gjord och delad erfarenhet. Beskriva
detta omvända vansinne redan från dess ursprung…”26 Han knyter sedan genom historien den
samhälleliga och kulturella kontexten med dess förändringar till talet om den vansinnige.27 I
senare studier har Foucault använt ett så kallat genealogiskt arbetssätt för att studera straff-
metodernas förändring under historien, från kroppsbestraffning till övervakning i fängelse-
miljö. Studierna syftar till att ”…utarbeta den moderna själens och den nya domarmaktens
samfällda historia; att upprätta en genealogi för det nuvarande vetenskapligt-juridiska kom-
plex som makten att bestraffa stöder sig på.”28 Han är i dessa arbeten således till stor del in-
riktad på maktutövning. Straffet i sig uppfattas ha en social funktion i samhället. Han visar att
förändringen inom straffväsendet gått i riktning mot att inte bara brottet utan också människan
bakom gjorts till objekt för en straffutövning i vetenskapens namn, en disciplinering av män-
niskan. 29 I dessa verk märks bland annat en inriktning mot att placera in talet om vissa förete-
elser i en historisk och kulturell kontext. När denna kontext förändras visar Foucault hur även
talet om företeelsen i sig omskapas i samklang med denna förändring. Det maktperspektiv han
anlägger är en annan viktig komponent i hans teorier.

Som sagts ovan har Foucault uppfattats och tolkats olika. Lövgren framhåller till exempel i
sin sammanfattning av Foucaults diskursbegrepp att det centrala i det är att diskursen ses som
en reglerad samtalsordning med historiskt och kulturellt betingade regler som styr vad som
kan sägas och av vem.30 Hos Winther Jørgensen och Phillips uppfattas Foucaults diskursiva
formationer som ett begrepp som fokuserar på att olika och eventuellt också motstridiga dis-
kurser kan existera inom samma sammanhang. 31 Hanssons tolkning av Foucaults diskursiva
formation är att den kan ”…beskrivas som ett slags kluster av normer och regler som står i
relation till andra liknande och på så sätt bildar en helhet som utgör den begreppsliggjorda
världen eller, i överförd mening, vår sociala verklighet.”32 Hansson diskuterar också Fouca-
ults syn på diskursens/den diskursiva formationens kontext. Han skiljer där mellan diskursiv
formation och episteme. Episteme bildar i detta sammanhang den diskursiva praktiken, det
vill säga den sociala, kulturella och politiska kontexten för diskursen, den ram som påverkar
och utgör diskursens förutsättningar. 33

                                                
24 Foucault (2002) s 144-145
25 Foucault (2002) s 145
26 Foucault ([1983] 2001) s 9
27 Foucault ([1983] 2001)
28 Foucault (1983) s 32
29 Foucault (1983) s 33
30 Lövgren (2001) s 20
31 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s 64
32 Hansson (1998) s 16
33 Hansson (1998) s 17
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I Foucaults diskussioner om de diskursiva formationerna finns utöver tanken om den historis-
ka och kulturella ramens betydelse för diskursen även andra viktiga aspekter. En sådan gäller
synen på makt. Lövgren uppfattar Foucaults maktperspektiv som bundet till diskursen på så
sätt att diskursen i sig utgör ett ”…tal med makt. Diskurs inbegriper makt att förändra både
människor och sociala förhållanden, speciellt sociala eliters diskurser (experters och profes-
sionellas diskurser) som tillerkänns särskild betydelse då de är nära besläktade med institutio-
naliserade sociala praktiker.”34 Foucault själv framhåller att makt utgör en strategi snarare än
en egenskap, att den är ”…något man utövar snarare än besitter…”35 Foucault förklarar att
makt utgörs av aktiva relationer, likt en kamp. Han menar dock också att genom makten pro-
duceras vetandet, ”…att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed samman-
hängande område av vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som inte sam-
tidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande.”36 Detta senare visar att makten hos Fouca-
ult har en viktig produktiv funktion samtidigt som den också sätter upp begränsningar för
bland annat vetandet/kunskapen inom ett område.

Vad gäller användningen av Foucaults diskursteorier generellt sett, framhåller Bergström och
Boréus att dessa teorier betonar det sammanhållna/gemensamma i diskurser och att det också
finns ett fokus på förändring över tid. Studier i denna anda kan, enligt dem, inriktas på rela-
tioner mellan element i samma text, relationer mellan olika diskurser eller relationer mellan
diskursen och den omgivande världen. 37

2.3 DISKURSSTUDIER INOM B&I

Diskursanalys som teori och metod används inom många olika vetenskaper. Inom forsknings-
fältet B&I har användningen av textanalytiska metoder dock inte varit särskilt vittgående. Det
har istället varit andra, både kvalitativa och kvantitativa, metoder som utnyttjats i större ut-
sträckning. Detta förhållande kan sägas gälla både för den internationella men kanske i än
högre grad den svenska B&I-forskningen.

Inom B&I-forskningen har diskursanalysen som teori och metod främst använts på två sätt,
dels i mer teoretiskt inriktade studier av viktiga begrepp inom forskningsområdet B&I och
dels inom den forskningsgren som inriktar sig på informationsanvändning i olika kontexter.
Mellan dessa båda inriktningar finns dock flera beröringspunkter vad gäller utgångspunkter
och fokus, bland annat i synen på kontextens innebörd och språkets betydelse för konstruktio-
nen av verkligheten.

Frohmann är ett framträdande namn bland de forskare som använder sig av diskursanalysen i
syfte att studera viktiga B&I-begrepp. Han gör både själv bruk av diskursanalytiska angrepps-
sätt och propagerar dessutom för ytterligare användande av text- och diskursanalys inom B&I.
Han menar att diskursanalysen är en metod som väl lämpar sig för B&I och att den varit allt-
för förbisedd bland fältets forskare. Med diskursanalysen möjliggörs studier av hur fältets
viktiga begrepp konstrueras och i vilket förhållande dessa begrepp står till sin historiska kon-
text. Han framhåller att forskaren med hjälp av diskursanalysen alltså kan studera hur centrala
begrepp används inom B&I. Ett sätt att göra detta kan vara att fokusera på vilka det är som får
delta i begreppsdiskussionerna, bland annat utifrån ett maktperspektiv. Frohmann understry-
ker att inte vilka diskurser som helst bör studeras utan snarast ”…those performed by institu-
                                                
34 Lövgren (1999) s 20
35 Foucault (1983) s 36
36 Foucault (1983) s 37-38
37 Bergström och Boréus (2000) s 226-227
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tionally priveleged speakers.”38 I sina studier utgår han själv ofta från Foucaults diskursteorier
och betonar att dessa ger goda förutsättningar för att studera viktiga begrepps och teoriers
utveckling inom B&I. Hans egna undersökningar är bland annat inriktade på informationsbe-
greppen inom B&I och på hur kunskap och makt relateras till varandra inom dessa begrepp.
Han visar att informationsbegreppen är nära förbundna med olika institutionella former ge-
nom vilka makten över informationen utövas. Frohmann intresserar sig också för sociala och
historiska kontexter. Han har själv forskat kring Deweys klassifikationssystem och de diskur-
ser som där kan urskiljas. Dessa diskurser sätter han i förhållande till den historiska och kultu-
rella kontext i vilken klassifikationssystemet tillkommit.39

Ett liknande diskursanalytiskt angreppssätt anförs också av Budd och Raber i deras studier av
begreppet information och diskursen kring det inom B&I. De framhåller att även andra vikti-
ga begrepp kan studeras på detta sätt, liksom andra delar av den interna diskursen inom B&I.
Diskursanalysen fokuserar på två huvudelement i språket, dels på formen (språkets struktur)
och dels på funktionen (språket som socialt fenomen). Genom dessa element blir texten i fö r-
hållande till kontexten av vikt. Med sin inriktning på språkliga uttryck gör diskursanalysen det
möjligt att studera till exempel den interna kommunikationen kring begrepp och teori, menar
Budd och Raber.40

Användningen av diskursanalysen i syfte att studera viktiga begrepp inom B&I utmärker ock-
så några svenska studier. Ett framträdande exempel utgörs av Hanssons diskursstudie av folk-
bibliotekets ideologiska identitet. Han intresserar sig där för framväxten av folkbiblioteken i
Sverige och de diskurser som omgav dessa. Den diskursanalytiska inriktning Hansson anam-
mar är bland annat baserad på Foucaults teorier. Han utgår från begreppet folkbibliotek och
dess utveckling samt studerar hur detta begrepp kan relateras till den omgivande biblioteks-
kontext inom vilken det alstrades. Han visar också hur olika begrepp relaterades till varandra
och att dessa diskurser var ideologiskt och politiskt färgade.41 Detta angreppssätt menar jag
ligger nära det jag är intresserad av att åstadkomma i denna uppsats, vilket bland annat kom-
mer att framgå nedan.

Under de senaste åren har också de diskursanalytiska metoderna för studier av viktiga begrepp
börjat intressera uppsatsskrivande B&I-studenter, ofta utifrån en mer lingvistisk diskursanalys
i Laclau och Mouffes anda. Ett exempel på detta är Sjölins uppsats om den diskurs som växt
fram kring bibliotekariens kunskap och de sätt varigenom det talas om denna kunskap.42 He-
demark och Hedmans studie av diskursen kring användarbegreppet är ett annat gott exempel
på en uppsats med diskursanalytisk ansats. Uppsatsförfattarna tittar på hur användare katego-
riseras och användaridentiteter konstrueras av folkbiblioteken i svensk bibliotekspress.43 Båda
dessa uppsatser är uppbyggda som studier av diskurser kring viktiga begrepp inom B&I, vilka
studeras utifrån ett urval texter, exempelvis tidskriftsartiklar, med en diskursanalytisk ansats.

När det gäller användandet av diskursanalyser i syfte att studera informationanvändning i oli-
ka kontexter finns flera sådana studier. Savolainen och Tuominens bruk av diskursanalysen
utgår exempelvis från det faktum att informationsanvändning innebär att informationen måste
kommuniceras. Detta gör att de diskursiva formationer som omger informationen i en viss

                                                
38 Frohmann (1994) s 120
39 Frohmann (1992a), Frohmann (1992b), Frohmann (1994) och Frohmann (1997)
40 Budd och Raber (1996)
41 Hansson (1998)
42 Sjölin (2002)
43 Hedemark och Hedman (2002)
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kontext blir ett viktigt studieområde. I sina studier anlägger de ett socialkonstruktionistiskt
synsätt, med fokus på hur information konstrueras genom kommunikation i en viss kontext.
De sammanfattar på ett koncist sätt användningen av diskursanalysen inom denna typ av B&I-
forskning genom att peka på att målet för den är att ”…investigate how information that is
received or sought from some other source than the speaker’s or writer’s direct experience is
discursively constructed or designed for accomplishing pragmatic social action.”44 Ett liknan-
de intresse för informationsanvändning märks även hos Olsson. Han menar att diskursanaly-
sen kan vara en bra metod för att studera informationsbeteenden i en viss kontext. Han pekar
på att det inom B&I finns behov av fler studier med detta angreppssätt, då det fortfarande rå-
der oklarhet kring viktiga begrepp och dylikt i metoden. I den egna forskningen är det diskur-
serna i dagens informationsvetenskapliga forskning som intresserar Olsson. Dessa analyserar
han utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt i enlighet med Foucaults teorier.45

Ett annat område inom B&I där diskursanalysens användbarhet diskuteras gäller studier av
hur olika användare talar om sina informationsbehov och om olika ämnen/ topics. Här är Talja
ett framträdande namn. Tillsammans med andra finska forskare har hon använt denna typ av
analys för att identifiera olika diskurser kring ett ämnesområde. Denna kunskap användes för
att designa gränssnitt för en regional informationsservice i Tammerfors. Hon ser också
diskursanalysen som ett sätt att fokusera på kontextuella aspekter i exempelvis en intervjustu-
die. ”The starting point of discourse analysis is that meanings, values, and ethical principles
are not individual creations, but entities that people create together in communication and
social action”46 som hon uttrycker det.47 Sådana utgångspunkter kännetecknar delvis också
Sundins studie av sjuksköterskors fackinformation och hur det talas om denna i en intervju-
studie. Han relaterar sjuksköterskornas tal om denna information till den kontext inom vilken
detta tal görs.48

När det gäller det fokus som denna uppsats har är det i första hand de svenska diskursanaly-
serna kring viktiga begrepp inom B&I som är av störst intresse. Denna uppsats har av förkla r-
liga skäl beröringspunkter med de tidigare magisteruppsatserna, bland annat utifrån aspekter
som omfång, typ av undersökning och val av material. Uppsatsen kan också relateras till
Hanssons diskursstudie av folkbiblioteken, även om det ideologiskritiska perspektiv som
finns hos Hansson inte anläggs i denna uppsats. Det är snarare ur metodologisk än teoretisk
synvinkel som hans studie uppfattats som användbar i genomförandet av denna uppsats. På
vilket sätt detta skett framgår i nästa kapitel där metoden i denna uppsats presenteras.

                                                
44 Tuominen och Savolainen (1997), citat s 89
45 Olsson (1999)
46 Talja (1999) s 470
47 Talja (1999), Talja m fl (1997) och Talja (1997)
48 Sundin (2003) s 67-68
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3. METOD OCH MATERIAL

I detta kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som legat till grund för själva
undersökningen. Valet av metod diskuteras liksom de konsekvenser detta val inneburit för
studien. Själva tillvägagångssättet i uppsatsen beskrivs också och kopplingar görs till de teo-
retiska resonemangen i förra kapitlet. I kapitlets andra del diskuteras även det material uppsat-
sens undersökning byggt på och de val som gjordes i samband med detta.

3.1 VALET AV METOD

Som framgått ovan är inte diskursanalysen den enda metod som finns för att studera texter
och deras innebörder. Att denna metod ändå valdes hänger bland annat samman med själva
studieområdet i uppsatsen. Det jag var intresserad av att studera var användandet och föränd-
ringen av begreppen för en särskild företeelse. För att genomföra en sådan begreppsinriktad
studie har, som vi sett ovan, flera forskare inom B&I framhållit att diskursanalysen är en bra
utgångspunkt genom att den fokuserar på talet om en företeelse i en viss kontext. En diskus-
sion kring en viss företeelse och begreppen för denna utgjorde i mitt fall ett bra exempel på
sådant tal och en avgränsad kontext för detta tal kunde identifieras. Det har också framgått
ovan att diskursanalysen riktar in sig på just blottläggandet av de regler och ramar som styr
vad som kan och inte kan sägas om företeelsen och även på vem som kan säga detta. Jag me-
nar att dessa egenskaper hos diskursanalysen därför möjliggör en sådan studie av begrepp som
varit syftet i denna uppsats. Det faktum att diskursanalysen dessutom fungerar som en paket-
lösning, där teori och metod är sammanlänkade med varandra, gjorde också att diskursanaly-
sen blev ett naturligt val av metod i denna uppsats.

Det finns således alternativ till diskursanalysen som textanalytiskt angreppssätt, till exempel
innehållsanalysen, argumentationsanalysen och idé- och ideologianalysen. Dessa synsätt in-
riktar sig dock inte på samma sätt som diskursanalysen på begreppen i sig och deras föränd-
ring i en viss typ av kontext. Med sina inriktningar mot kvantifiering, retorik och politisk ide-
ologi sammanföll de inte till fullo med mina syften i denna uppsats, då mitt fokus istället legat
på texter i kontext, på den diskurs inom vilka texterna existerar. Med texterna i centrum, så-
som fallet är i denna uppsats, var heller inte andra typer av metoder såsom fallstudier, inter-
vjuer eller annat direkt applicerbara.

Valet av diskursanalys som metod fick vissa konsekvenser för studien. Frågor att ta hänsyn
till gällde bland annat studiens trovärdighet. Kraven på intersubjektivitet i en studie som den-
na kan vara något problematiska i och med att diskursanalysen ofta är en tämligen öppen
analysmetod. Det man som forskare kan göra för att öka trovärdigheten i sin studie är att nog-
grant redovisa sitt tillvägagångssätt för att ge andra möjlighet att om inte återupprepa så i alla
fall kontrollera detta. Hansson framhåller att trovärdigheten i denna typ av studie ligger i den
logiska stringensen, att den är klar och tydlig i sin uppbyggnad och i redovisningen av resul-
taten. Valet av källmaterial är också en viktig fråga att reflektera över då en studie som denna
bygger just på detta urval. Ett urval måste alltid motiveras.49 Frågor om urvalet i denna studie
återkommer vi till i avsnitt 3.3.

                                                
49 Bergström och Boréus (2000) s 259-263 och Hansson (1998) s 15
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3.2 METODANVÄNDNING I UPPSATSEN

Utifrån det som sagts ovan om diskursanalysen som teori och metod ska jag här föra samman
diskussionerna mer explicit med det som gjorts i denna uppsats. Uppsatsens empiriska del
utgörs dels av en litteraturstudie och dels av en diskursanalytisk genomgång av det som i stort
skrivits i svensk bibliotekspress om digitala bibliotek under tiden 1980-2002, liksom där ett
antal texter analyserats mer i detalj.

Att diskursanalysen är en relativt öppen teori och metod har både sina för- och nackdelar. Det
gör å ena sidan att forskaren har möjlighet att själv till stor del styra sina val av tillvägagångs-
sätt. Detta kan å andra sidan också uppfattas som ett problem, att det saknas fasta riktlinjer för
vad som utgör grunden i ett diskursanalytiskt arbetssätt. Bergström och Boréus konstaterar att:
”Några färdiga mallar att ta i bruk för en studie finns helt enkelt inte,”50 det är upp till forska-
ren att själv utifrån de teorier som finns utveckla analysinstrumenten som behövs för att
genomföra undersökningen.

Det diskursanalytiska angreppssätt jag använt är influerat av Foucaults diskursteorier. Det jag
i första hand tagit fasta på hos Foucault är uppfattningen om diskursen som historiskt betingat
tal. Foucault visar just hur talet om olika företeelser, bland annat om vansinnet, förändras och
formas genom att dess omgivning, dess kontext, utvecklas. Det var främst detta som intresse-
rade mig i denna studie. Det är den typen av studie som Foucault själv refererar till som arke-
ologisk, där han ämnar blottlägga reglerna för vad som kan och inte kan sägas om en företeel-
se inom en viss bestämd kontext. Vansinnets historia under den klassiska epoken är ett exem-
pel på en sådan arkeologisk studie av Foucault.51 Det maktperspektiv som kom att prägla stora
delar av Foucaults senare produktion uppfattade jag också som intressant att använda men
detta har dock fått spela en mer sekundär roll i denna studie. Ett försök att introducera ett så-
dant så kallat genealogiskt element utgjordes av frågan om vilka som i artiklarna deltog i dis-
kussionerna om digitala bibliotek. Lövgrens hänvisning till Foucaults diskussioner om diskur-
sen som tal med makt liksom Frohmanns påpekande att det är vissa auktoriserade talares dis-
kurser som är av intresse,52 blev då möjliga infallsvinklar på denna fråga. Det är emellertid
främst såsom en arkeologisk studie av talet om digitala bibliotek i svenska bibliotekspress i
relation till kontexten, som denna uppsats bör uppfattas.

Den diskursiva formationen som Foucault talar om utgjordes i denna undersökning av synen
på digitala bibliotek som företeelse och begrepp såsom den uttalades i de tidskrifter som ingår
i studien, medan den diskursiva praktiken var det sammanhang inom vilket dessa uttalanden
görs, med andra ord den bibliotekskontext inom vilken tidskrifterna fungerar. Det var alltså
själva denna diskursordning som jag sökte konstruera och därigenom påvisa.

Mitt angreppssätt har också till stora delar inspirerats av Hanssons diskursstudie. I sin under-
sökning studerar han folkbiblioteksbegreppet, dess ideologiska identitet och relationerna till
andra biblioteksbegrepp. Den grund Hansson rent metodmässigt står på är baserad på Fouca-
ults tankar parade med en hermeneutisk ansats i Ricoeurs anda. Det bör dock påpekas att det i
första hand var just metoden Hansson använder, som utnyttjades för att skapa en grund att stå
på i denna uppsats. Hans teoretiska angreppssätt, med det fokus på ideologibegreppet som det
rymmer, har inte på samma sätt applicerats. Det hade säkert varit både genomförbart och in-
tressant med ett sådant perspektiv även i denna uppsats, samtidigt som det dock inte varit
                                                
50 Bergström och Boréus (2000) s 238
51 Foucault ([1983] 2001)
52 Lövgren (1999) s 20 och Frohmann (1994) s 120
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tidsmässigt möjligt inom ramen för en magisteruppsats att även relatera den egna studien till
ett så omfattande teoretiskt område som det kring begreppet ideologi. I denna uppsats var det
därför främst Hanssons konkreta tillvägagångssätt som anlitades. Det Hansson rent faktiskt
gör i sin konkretisering av bland andra Foucaults teorier, är att han delar in sin studie i tre
delar, tre steg som han tar för att skapa en bild av diskursen kring folkbiblioteksbegreppet.53

Dessa tre steg såg jag som en fungerande uppdelning för analysen, och jag bedömde att detta
arbetssätt skulle vara ett funktionsenligt tillvägagångssätt också i denna uppsats.

I det första steget ställdes därför diskursens kontext i fokus. Som ovan diskuterats kan diskur-
sen ses som text i kontext. Det gör det viktigt att i en tolkning av diskursen såsom den ut-
trycks i ett antal texter, inte enbart se till själva texten utan också till dess sammanhang. Det
sammanhang texterna existerar i blir en viktig analysfaktor att ta hänsyn till. Det är det här
som i Foucaults språkbruk är den diskursiva praktiken eller för att tala med Hanssons ord,
diskursens episteme. För att förstå och analysera de digitala bibliotekens diskurs måste denna
utifrån ett sådant resonemang placeras in i sin kontext. Till  denna närmaste kontext räknade
jag i denna studie det biblioteksrelaterade sammanhang inom vilket digitala bibliotek utveck-
las. Den svenska biblioteksutvecklingen under de senaste 20 åren blev då viktig att studera.
Denna utveckling kunde dock även kopplas till andra förutsättningar i omvärlden, såsom de
tekniska framstegen, informationssamhällets framväxt liksom den idémässiga utvecklingen.
Det var i det sammanhanget som diskursen kring digitala bibliotek tänktes kunna tolkas och
förstås.

För att åstadkomma en bild av kontexten genomfördes en litteraturstudie av sådant material
som på olika sätt kan generera en sådan beskrivning. När denna kontext sedan hade beskrivits
kom det mer diskursanalytiska arbetssättet igång i steg två. Det var då dags att genom den
svenska bibliotekspressens artiklar skapa diskursen kring digitala bibliotek. I detta arbete var
det både den allmänna bilden av det som skrivits, vilka förändringar som skett och vilka te-
man som kunde urskiljas, liksom en mer noggrann analys av ett antal utvalda texter som gjor-
des. Här ställdes diskursordningen i fokus genom en studie av de texter ur vilka denna ord-
ning kunde skapas.

Genomgången av tidskrifterna gjordes systematiskt. Varje nummer från den aktuella tidsperi-
oden gicks igenom från pärm till pärm. För att få ett mer överskådligt material gjordes sedan
ett urval av år, där genomgången av tidskrifterna gjordes mer djupgående. Syftet med att även
gå igenom samtliga nummer från perioden var att jag genom denna genomgång fick en över-
sikt över hela materialet och att jag därigenom såg till att inga viktiga diskussioner missades i
de urvalsperioder som sedan valdes. Urvalsperioderna valdes för att ge en så bred bild som
möjligt av hela den aktuella perioden i studien. De sattes till 1980-1982, 1985-1987, 1990-
1992, 1995-1997 och 2000-2002.54

De artiklar i urvalsperiodernas tidskriftsnummer som bedömdes kunna relateras till mitt stu-
dieområde55 studerades sedan utifrån olika aspekter. En första utgångspunkt gällde helheten,
eller med andra ord omfattningen av det som skrivits om digitala bibliotek. Som framgått är

                                                
53 Hansson (1998) s 21
54 På grund av egenheter i materialet har dock dessa urvalsperioder fått justeras något för att passa samtliga tid-
skrifter. I HIT gjordes inget urval då denna tidskrift enbart funnits sedan 1997 och risken fanns att underlaget
skulle bli för litet med ett urval. När det gäller TD saknades volymen för 1991 och istället användes 1993 års
volym för att få samma antal år som för till exempel BBL och DIK. SVBFs verksamhet låg ner under 2001 var-
för 1999 istället användes.
55 Mer om hur detta artikelurval gjordes finns i avsnittet om material, 3.3
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detta en företeelse som särskilt sedan slutet av 1980-talet fått stor uppmärksamhet i den inter-
nationella forskningen, vilket gjorde det intressant att se hur mycket som skrivits i den svens-
ka bibliotekspressen. I detta stadium av uppsatsen var tanken att mer kvantitativt se till hur
många artiklar som finns allt som allt, själva frekvensen av artiklar kring digitala bibliotek
och om det fanns några skillnader över tid vad gäller antalet artiklar.

När helheten undersökts kom turen till delarna, till själva artiklarna. I denna fas var det inne-
hållet i de utvalda artiklarna som studerades, det vill säga själva diskursordningen. Här var det
också frågan om att först genomföra en mer generell genomgång, bland annat i syfte att se hur
tidskriftsförfattarna uppfattade digitala bibliotek och i vilket sammanhang de placerade in
dem. Centralt i denna genomgång var de sätt att diskutera digitala bibliotek och dessas förut-
sättningar som artiklarna förmedlade. Aspekter att fokusera på blev då sådant som vilka per-
spektiv på digitala bibliotek det var artiklarna tog fasta på, om dessa relaterades till teknik,
innehåll, service eller annat. I denna genomgång var det inte enbart företeelser som rent
språkligt benämns digitala, elektroniska eller virtuella bibliotek och så vidare som studerades.
Här var också diskussionerna kring de förutsättningar som framväxten av digitala bibliotek
behöver av intresse. Det gjorde att teknikrelaterade frågor, till exempel om datorisering av
biblioteken, användningen av Internet och andra nätverk samt möjligheterna till informations-
sökning via olika elektroniska medier, också blev aspekter som studerades. Genomgången av
tidskriftsartiklarna tog således fasta dels på de diskussioner som använder begreppet digitala
bibliotek eller andra liknande begrepp och dels på hänvisningar i artiklarna till de tekniska
förutsättningar som utvecklandet av sådana bibliotek kräver.

Nästa steg i genomgången blev att välja en artikel från varje tidskrift där företeelsen digitala
bibliotek diskuteras mer explicit.56 Dessa artiklar analyserades mer ingående, bland annat för
att utröna hur det talades om digitala bibliotek i svensk bibliotekspress. En aspekt att ta hän-
syn till i detta sammanhang var om det var frågan om en forsknings/akademiskt inriktad dis-
kussion eller om det snarare handlade om en mer praktiskt inriktad sådan. Diskursanalysens
intresse för makt gjorde att frågan om vilka det var som uttalade sig om digitala bibliotek ock-
så blev intressant i denna genomgång av de utvalda artiklarna. Dessa artiklar var som helhet
tänkta att utgöra exempel på diskurserna i de olika tidskrifterna och på hur det talades om de
digitala biblioteken i just dessa sammanhang.

Denna genomgång av artikelmaterialet i vilket diskursordningen kring digitala bibliotek kom
till uttryck relaterades sedan i det avslutande, tredje steget till den bild som det första steget i
tillvägagångssättet givit. Här analyserades diskurserna utifrån deras kontexter. I denna studie
innebar detta att diskurserna i bibliotekspressen relaterades till den biblioteksutveckling som
varit tydlig under den studerade perioden, till de olika tidskrifternas inriktning samt till de
teman den internationella forskningen kring begreppet digitala bibliotek genererar.

När det gäller den avslutande diskussionen kring diskursordningen och dess relation till sin
kontext bör vissa omständigheter kring detta kommenteras redan här. Det gäller den i sam-
manhanget så viktiga teknikutvecklingen och vilket samband denna har med diskursen. En
viktig tanke inom diskursanalysen kan som sagt relateras till synen på språket, i enlighet med
ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Tanken är att det är genom att tala om en företeelse som vi
också skapar den och dess förutsättningar. Språket både avspeglar och hjälper till att skapa vår
verklighet.57 Ett sådant synsätt har ibland varit problematiskt att kombinera med studiet av
teknikutvecklingen såsom fallet på många sätt blir i denna uppsats. Ofta har en ’teknikdeter-
                                                
56 Mer om detta urval i avsnitt 6.3.1
57 Se avsnitt 2.1.
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minism’ präglat sådana arbeten, med en tanke om att det är tekniken som styr samhällsut-
vecklingen och inte tvärtom. Denna typ av utgångspunkt delas dock inte av författaren till
denna uppsats. Jag menar att det krävs sociala sammanhang för att en teknikutveckling ska
ske, ett sammanhang för en diskussion kring tekniken. Inom detta sammanhang sker de för-
handlingar och överläggningar som det sociala språkspelet i den diskursiva formationen med-
för. Teknikutvecklingen i sig ses således som förbunden med sociala formationer och inte
som en egen drivkraft. Med den allmänna teknikutvecklingen, som samtidigt skapar/styr tek-
nikutvecklingen för digitala bibliotek, förändras talet om dessa bibliotek i svensk biblioteks-
press. Tanken om språket som verklighetsskapande är således  vägledande för uppsatsen,
dock samtidigt som de texter som analyseras i denna uppsats just fokuseras på själva teknik-
utvecklingen och de konsekvenser denna får för (de digitala) biblioteken.

3.3 MATERIAL OCH URVAL

Det material som varit aktuellt i denna uppsats är dels litteratur som behandlar (svensk) bibli-
oteksutveckling och dels tidskriftsartiklar från svensk bibliotekspress. Den litteratur jag upp-
fattade som användbar i litteraturstudien var sådan som fokuserar på biblioteksförändring,
bland annat i förhållande till teknikutveckling och informationssamhällets framväxt. Hit räk-
nades naturligtvis också artiklar och liknande som behandlar den utveckling som de svenska
biblioteken genomgått sedan 1980-talet, alltså under perioden i denna uppsats.

För att söka fram denna litteratur användes både elektroniska databaser, såsom Voyager, Lib-
ris, Nordiskt BDI-lexikon och LISA, och referenslistorna i de verk som uppfattades som mest
närliggande och intressantast i sammanhanget. I första hand det senare tillvägagångssättet
uppfattade jag som ändamålsenligt, då det resulterar i litteratur med samma typ av inriktning
som den uppsatsen har. I och med att både digitala bibliotek och biblioteksutveckling är om-
fattande forskningsområden kändes det angeläget att utgå från litteratur som uppfattades vara
relevant för uppsatsen, då risken annars skulle vara att jag drunknade i litteratur. Databassök-
ningarna var därför mer tänkta att fungera som ett andra steg i sökningen, för att lokalisera de
verk referenslistorna hänvisade till samt för att söka fram fler texter av ofta citerade forskare.

När det gäller studien av diskurserna i svensk bibliotekspress baserades denna på artiklar från
fem tidskrifter. Dessa fem tidskrifter var Biblioteksbladet (BBL), DIK-forum (DIK), Human
IT (HIT), Svensk biblioteksforskning (SVBF) och Tidskrift för dokumentation: The Nordic
Journal of Documentation (TD). Att just dessa fem valdes ut för att ingå i studien har således
att göra med att de kan anses vara exempel på svenska bibliotekstidskrifter med olika inrikt-
ningar och skilda fokus.

Det finns dock vissa omständigheter kring dessa tidskrifter som är viktiga att framhålla. Tids-
ramen för denna uppsats är satt till 1980-2002. Samtliga fem tidskrifter i studien har dock inte
existerat under hela denna period. Det gäller HIT och SVBF som startades 1997 respektive
1989. Detta betyder således att dessa två tidskrifter inte kunde bidra till genomgången av ut-
vecklingen och förändringarna i diskussionen kring digitala bibliotek. Det kan naturligtvis ses
som en svaghet i materialet. Jag valde ändå att inkludera dessa tidskrifter då jag menar att de,
under den del av tidsperioden som de finns tillgängliga, har betydelse för att ge ytterligare
perspektiv på digitala bibliotek som inte riktigt finns representerade i de övriga tre tidskrifter-
na. Tidskrifternas kopplingar till den svenska biblioteksvärlden är också en anledning till att
de är svåra att bortse från. 58

                                                
58 Mer kring valet av tidskrifter finns i avsnitt 6.1
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Vad gäller de tidskrifter som analyserats kan konstateras att BBL är den äldsta av dem och att
den redan 1916 började utges av Svensk biblioteksförening. BBL ”…granskar och speglar
nationell och internationell kultur- och bibliotekspolitik, biblioteksforskning, informations-
och dokumentationsfrågor samt innehåller debatt och recensioner.”59 Denna tidskrift kan till
viss del ses som inriktad mot folkbiblioteksvärlden, även om namnet numera inte inkluderar
förledet folk-, och även om andra bibliotekstyper som forsknings- och skolbibliotek också
behandlas. BBLs artiklar är av olika längd, med betoning på artiklar av det lite kortare slaget.
Egna reportrar används men även debattinlägg och texter från externa författare förekommer.
Mellan tio och 14 nummer per år har under den studerade perioden utgivits av tidskriften.

DIK är en facklig tidskrift som riktar sig till bibliotekarier, informatörer, arkivarier, musei-
tjänstemän med flera. Den är alltså inte enbart inriktad på bibliotek men detta yrkesområde
tillhör de mer framträdande inom DIK (facklig organisation för dokumentation, information
och kultur). Här varvas längre artiklar inom DIKs område med platsannonser och kortare in-
ternationella notiser. Egna reportrar används men även utifrån kommande bidrag publiceras.
Tidskriften säger själv att den ”…bevakar förhandlingsområdet och DIK-yrkenas utveckling.
Vi granskar och kommenterar kulturpolitiken, rapporterar vad som händer på bibliotek och
museer…”60 Tidskriften har under den studerade perioden utgivits i 18, 20 eller 22 nummer
per år. Namnet DIK-forum fick tidskriften 1984, efter att ha haft andra namn som Bibliofack
(en tidskrift inriktad enbart på bibliotekssektorn inom fackförbundet) och Fackforum. Här
liksom i BBL finns en inriktning mot den professionella sfären.

HIT i sin tur utges alltså av en redaktionskommitté vid Högskolan i Borås. Den initierades
1997 av Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv (ITH) vid Biblioteks-
högskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. HITs syfte är att ”…granska och
debattera relationen IT – människa […] [för] att skapa ett forum för forskare och verksam-
hetsföreträdare som mer ingående vill diskutera IT-utvecklingen sett ur ett humanvetenskap-
ligt perspektiv,” något som de uppfattar saknats innan HIT grundades.61 Det är således i första
hand själva förhållandet mellan människa och informationsteknologi som är tidskriftens in-
tresseområde. Kopplingen till högskolan ger också en vetenskaplig orientering, med artiklar
som delvis genomgått en vetenskaplig granskning. Allt material i tidskriften kommer från
olika forskare eller andra som önskar bidraga till diskussionen inom området och dessa grans-
kas alltså innan de publiceras. HITs artiklar är av det lite längre slaget, på svenska eller eng-
elska. Fyra nummer per år ges ut av tidskriften.

SVBF är i än högre grad kopplad till den teoretiska och akademiska delen av den svenska
biblioteksvärlden och utges av Centrum för biblioteksforskning vid Göteborgs universitet. Här
är artiklarna ofta flera sidor långa, på svenska eller engelska, och det finns en tydlig inriktning
mot vetenskaplighet och forskning. Artiklarna är inskickade och vetenskapligt granskade.
Under 2001 utgavs inga nummer av tidskriften utan dess verksamhet låg nere fram till 2002,
då det talades om ’nya’ SVBF. I denna nya utgåva av tidskiften betonas att dess verksamhet
breddats genom att nu även publicera rapporter från seminarier och konferenser, bidrag från
de bästa magisteruppsatserna inom B&I samt utvärderingar inom biblioteksområdet. Tid-
skriften anser sig utgöra en brygga mellan forskning och praktik i den svenska biblioteksvärl-
den.62

                                                
59 Svensk biblioteksförening (2003)
60 DIK (2003)
61 HIT (1997) nr 1, s 5. För mer om tidskriften, se dess webbplats: http://www.hb.se/bhs/ith/humanit.htm
62 För mer om tidskriften, se dess webbplats: http://www.hb.se/bhs/svbf/startsida.htm
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TD utges av Svensk förening för informationsspecialister, tidigare känd under namnet Tek-
niska Litteratursällskapet (TLS). Föreningen har en inriktning mot informationsförsörjning,
till exempel inom teknik, naturvetenskap, marknad, ekonomi och humaniora, och har med-
lemmar från högskolan, näringslivet och statliga myndigheter. En viss professionell inriktning
märks också här. Denna tidskrift är inte bara inriktad på Sverige utan fungerar som forum för
de nordiska länderna. Den har som syfte att ta upp den senaste utvecklingen inom det infor-
mationstekniska området. Även här är artiklarna inskickade från intressenter inom tidskriftens
område eller från olika forskare. Artiklarna är i allmänhet några sidor långa och skrivna på
något av de nordiska språken eller på engelska.63

Vad gäller själva artikelutvalet har Foucaults diskussion kring hur man kan blottlägga diskur-
siva formationer varit en hjälp. I detta sammanhang laborerar han med fyra hypoteser för hur
diskursiva formationer kan uppfattas. I sin genomgång visar Foucault att dessa hypoteser var-
ken är så enkla eller uppenbara som de vid första anblicken kan tyckas. Han påvisar att ingen
av hypoteserna egentligen är självklar som utgångspunkt för vad som bildar en diskursiv for-
mation, utan att det är komplexiteten och svårigheterna med diskurser och vad som utgör dem
som framträder tydligast då forskaren söker fånga in dem. 64 Trots de problem som komplexi-
teten i denna fråga medför, menar jag att de fyra hypoteserna ändå kan vara en bra första ut-
gångspunkt för mitt urval.

För det första menar Foucault att yttrandena i diskursen ska kunna relateras till samma objekt
och därigenom skapa en helhet. För min del betydde det att artiklarna som jag menar bidrar
till att skapa diskursen kring digitala bibliotek ska handlar om samma objekt, alltså om digi-
tala bibliotek, åtminstone så att denna företeelse bereds visst utrymme i artikeln. Som sin
andra hypotes framlägger Foucault att relationerna mellan utsagorna i diskursen, att deras
form och sammanhanget i vilket de används, länkar samman utsagorna. I mitt fall var artik-
larna genom att ha publicerats i någon av de utvalda svenska bibliotekstidskrifterna del i ett
sådant sammanhang. För det tredje ska diskursen kunna kopplas till den övergripande struktur
inom vilken den existerar. I denna uppsats uppfattade jag att denna struktur utgörs av själva
biblioteksväsendet och den diskussion i frågan som där förs. Slutligen talar Foucault om att
utsagorna ska kunna sammanfogas genom olika teman så att de på det sättet bildar en enhetlig
form. Artiklarna i min uppsats borde således utifrån detta ha vissa gemensamma teman. Såda-
na teman har dels varit relaterade till synen på biblioteket i förhållande till begreppet digitala
bibliotek, dels till fokuseringen på innehållet i ett digitala bibliotek, alltså på själva informa-
tionen.

De artiklar som jag menar bygger upp diskursordningen kring digitala bibliotek i svensk bib-
liotekspress bör alltså uppfylla åtminstone några av dessa kriterier. Jag lät därför dessa
aspekter vara en ledstjärna för mitt val av artiklar. De fick också fungera som argument för
artiklarnas medverkan i uppsatsen. Jag har dock upplevt att svårigheter funnits med dessa
utgångspunkter, såsom också Foucault påpekar. Det har varit tydligt i genomgången av tid-
skrifterna att hypoteserna var för sig innefattar en stor komplexitet. Tillsammans har dock
dessa hypoteser utgjort en fungerande grund att stå på vid urvalet.

4. BEGREPPET DIGITALA BIBLIOTEK

                                                
63 För mer om tidskriften, se dess webbplats: http://www.tls.se/publikationer/td.lasso
64 Foucault (2002) s 48-52
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Detta kapitel inleds med en genomgång av forskningen kring digitala bibliotek. Kännetecken
för och teman i denna forskning identifieras. En mer detaljerad genomgång av den internatio-
nella forskningsdiskussionen kring definitioner av begreppet digitala bibliotek görs också i
kapitlet. Olika definitioner relateras till varandra, liksom till andra närliggande begrepp såsom
elektroniska bibliotek, hybridbibliotek och virtuella bibliotek. Kapitlet är tänkt att fungera
som en grund eller en slags bakgrund för uppsatsens resonemang kring de svenska biblioteks-
tidskrifternas begreppsdiskussioner.

4.1 TIDIGARE FORSKNING OM DIGITALA BIBLIOTEK

Kontext är som vi sett ett viktigt begrepp inom diskursanalysen. Detta begrepp kan dock även
uppfattas som betydelsefullt i en sådan genomgång av tidigare forskning som denna gällande
digitala bibliotek. Tvärvetenskapligheten i forskningen kring digitala bibliotek innebär skilda
kontexter för studierna. Kontexten i sig, framhåller exempelvis Dervin, utgör en viktig källa
för mening i olika sammanhang. ”Context is something you swim in like a fish. You are in it.
It is in you”65 som hon uttrycker det. I den tvärvetenskapliga forskningen kring digitala bibli-
otek innebär detta att de olika inriktningar denna har fungerar som skilda kontexter. Inom
dessa olika sammanhang delas vissa antaganden och synsätt, bland annat vad gäller synen på
digitala bibliotek.

Att forskningsområdet digitala bibliotek utgör ett tvärvetenskapligt studiefält betyder alltså att
de sammanhang/kontexter inom vilka digitala bibliotek studeras är flera. Digitala bibliotek
granskas utifrån varierande synvinklar, från den rent tekniska att skapa ett digitalt bibliotek
till att organisera detta biblioteks innehåll och göra det användarvänligt. Dessa skilda kontex-
ter inom vilka forskning kring digitala bibliotek sker, medför att det utvecklats olika synsätt
på vad som avses med digitala bibliotek. Vad i begreppet som fokus läggs på och vilka defi-
nitionerna som görs blir därav olika. Idag bedrivs forskning relaterad till digitala bibliotek
exempelvis inom datavetenskap, B&I, ekonomi, sociologi och rättsvetenskap.66 Denna forsk-
ning är internationell till sin karaktär, med en rad statligt sponsrade projekt och särskilda aka-
demiska institutioner runt om i världen som på olika sätt diskuterar och utvecklar digitala
bibliotek.67 Till detta kommer ett antal specialtidskrifter inom området liksom flera konferen-
ser som årligen samlas för att diskutera forskning och utveckling kring digitala bibliotek.68

Att digitala bibliotek är ett tvärvetenskapligt och internationellt forskningsfält bidrar förmod-
ligen till fältets omfattning. Under 1990-talet har intresset bland forskarna för digitala biblio-
tek gjort att litteraturen på området vuxit enormt, en trend som dessutom tycks stå sig. 69

Chowdhury och Chowdhury menar att forskningen kring digitala bibliotek är ett av de snabb-
ast växande forskningsområdena just nu. 70 Även om så inte skulle vara fallet kan jag ändå
konstatera att det inte är möjligt att vara heltäckande i en sådan här forskningsgenomgång.
Det jag dock ska försöka göra här är att ge en bild av några av de områden som det just nu
forskas kring när det gäller digitala bibliotek. Det betyder att detta blir en tämligen över-
gripande genomgång av litteraturen på området, med fokus på stora teman och inriktningar.
                                                
65 Dervin (1997) s 17-19, citat s 32
66 Arms (2000) s vii
67 Chowdhury och Chowdhury (1999) s 409-413
68 Borgman (2000) s 34. Några exempel på sådana konferenser är Libraries in the digital age (LIDA), via URL:
http://knjiga.pedos.hr/lida och European Digital Library conferences, bland annat via URL:
http://www.ecdl2003.org/. D-lib Magazine är ett bra exempel på en specialtidskrift inom området, se URL:
http://www.dlib.org.
69 Borgman (2000) s 33
70 Chowhury och Chowdhury (1999) s 413
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Som sagt är detta alltså ett tvärvetenskapligt forskningsområde, vilket gör spridningen i forsk-
ningsfokus relativt stor. Några av dagens forskningsteman kring digitala bibliotek är informa-
tionsåtervinning, frågor rörande kollektionen och dess representation, användarinriktad forsk-
ning, tekniska frågor, ekonomi, utvärdering, sociala frågor, framtidsperspektiv och rättsliga
aspekter såsom exempelvis upphovsrätt.71 Ett sätt att indela digitala bibliotek som forsknings-
område är att, som Marchionini och Fox gör, skilja mellan fyra typer av forskningsfokus: tek-
nologi, innehåll, service och sociokulturella aspekter. Av dessa är det i första hand de två för-
sta som forskningen mest inriktat sig på fram till nu, medan de andra två områden än så länge
är mindre studerade.72 Liknande indelningar görs också av andra forskare, exempelvis av Sa-
racevic. Han pekar på att synen på och förståelsen av begreppet digitala bibliotek skiftar också
inom B&I och han skiljer utifrån det mellan tre sätt varigenom digitala bibliotek studeras. En
del av forskarna inriktar sig på den tekniska delen av området. De flesta av dessa forskare hör
hemma inom datavetenskapen och den tekniska delen av B&I. En annan grupp av forskare är
mer praktiskt inriktade på att skapa operationella digitala bibliotek och dessa forskare placerar
Saracevic in i den professionella delen av B&I. Den tredje gruppen forskare utgörs av de aka-
demiskt inriktade forskarna inom B&I och dessa sysslar med begrepp och andra aspekter på
digitala bibliotek, till exempel användarstudier, ekonomi, utbildning och utvärdering. Dessa
tre forskningsinriktningar inom området digitala bibliotek har alla skapat sig sin forsknings-
litteratur och sina projekt, men utbytet mellan de tre är dock än så länge inte så stort som kan-
ske skulle vara önskvärt.73 Borgman gör ytterligare en typ av indelning av forskningsfältet
kring digitala bibliotek där hon utgår från de olika definitioner av begreppet som finns. Ut-
ifrån detta skiljer hon mellan forskning där fokus ligger på digitala bibliotek som innehåll och
kollektion samt forskning som studerar digitala bibliotek som institutioner och service.74

Även här ser vi likheter med den uppdelning som Marchionini och Fox gör men också med
Saracevics. Dessa fyra forskare tycks således ha gjort relativt likartade indelningar av forsk-
ningen kring digitala bibliotek. Det verkar alltså möjligt att se någon slags samstämmighet
mellan dem kring vilka områden det är som forskningen kring digitala bibliotek kretsar. De
stora dragen tycks i enlighet med detta utgöras av tekniska, representationsinriktade och in-
stitutionella/serviceinriktade synvinklar på digitala bibliotek.

De olika inriktningarna kan exemplifieras med hjälp av några av de studier som gjorts. Över-
lag tycks den teknik- och innehållsinriktade forskningen alltså vara den del av området kring
digitala bibliotek som utövar den största lockelsen på forskarna. Inom detta fält märks bland
andra Arms och Lesk, vilkas böcker exempelvis tar upp frågor om arkitektur och samlings-
skapande.75 Inriktningen på existerande projekt för digitala bibliotek kan bland annat studeras
i Towards the digital library, om British librarys digitalisering och nätverkbyggande för att
skapa tillgång till olika delar av sin samling.76 Ett intresse för användarna av digitala biblitoek
utmärker några av de B&I-uppsatser som skrivits inom området, till exempel Sokols studie av
Göteborgs universitets digitala biblioteks användare och Winqvists fokus på användbarbarhet
och användarvänlighet hos ett antal bibliotek med elektroniska samlingar.77

                                                
71 Arms (2000) s 64-76 och Chowdhury och Chowdhury (1999) s 414
72 Marchionini och Fox (1999) s 219-220
73 Saracevic (1999) s xii-xiii
74 Borgman (2000) s 40-46
75 Arms (2000) och Lesk (1997)
76 Carpenter, Shaw och Prescott (1998)
77 Sokol (2001) och Winqvist (1999)
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För denna studie är det dock i första hand studier med en mer teoretisk inriktning mot begrep-
pet digitala bibliotek som mer explicit har betydelse.78 Några exempel på sådana studier är
Kuny och Clevelands diskussion kring några av de myter och utmaningar som omger de di-
gitala biblioteken och som också behandlar frågor kring framtidens bibliotek och biblioteka-
rie, Levy och Marshalls användarorienterade begreppsdiskussion samt Waters analys av Di-
gital Library Federations (DLF) definition av digitalt bibliotek.79 Intressant för denna uppsats
är också Nylanders magisteruppsats som fokuserar på den internationella forskningen kring
digitala bibliotek fram till 1997. Hon studerar bland annat olika definitioner av begreppet,
teman för forskningen och de förändringar som kunde skönjas på området fram till 1997. Hon
pekar bland annat ut tillgänglighet, (de digitala) samlingarnas gränser liksom det digitala bib-
liotekets relation till det traditionella biblioteket som viktiga teman i denna forskning.80

Den forskning som är inriktad på digitala bibliotek i Sverige är alltså inte särskilt omfattande.
De studier som berör detta ämne gör det ofta som en biaspekt till det studieområde som är
deras egentliga, oftast i förhållande till undersökningar kring framtidens bibliotek. Några in-
tressanta sådana exempel finns dock. Bland dessa märks de konferensbidrag som blev resul-
tatet av 1991 års biblioteksforskningskonferens i Borås om framtidens bibliotek. Hit räknas
Parnells genomgång av den svenska biblioteksdebatten fram till i början av 1990-talet, kring
frågan om biblioteken i framtiden. Han visar bland annat att debatten i denna fråga varit
kopplad till folkbibliotekssektorn men att den inte heller där varit särskilt rikhaltig. Ett för
denna uppsats intressant tema som Parnell pekar på, gäller synen på teknikens betydelse för
framtidens bibliotek. Några konkreta hänvisningar  till företeelsen digitala bibliotek gör vis-
serligen inte Parnell, men han framhåller att biblioteksföreträdarnas intresse för teknik fram
till 1990 bland annat hängt samman med möjligheterna att skapa samkataloger, standarder och
onlinekataloger. Detta uppfattar Parnell som att mer praktiska aspekter dominerar bibliotekens
framtidsdebatt. Online-databaser, CD-ROM och video lyfts också fram som viktiga framtids-
medier i den studerade debatten. 81

Bland de svenska forskningsbidragen kring framtidens bibliotek kan också Hjerppe, Björk-
lund och Björklinds artikel nämnas. De är mer specifikt inriktade på digitala bibliotek, med
viss koppling till Linköpings universitets projekt LIBLAB, och menar att utvecklingen av
sådana är en framtidstrend. De kopplar framåtskridandet till teknikutvecklingen och ser det
som ett (sista) steg i bibliotekens virtualisering. Med denna utveckling av digitala bibliotek
följer för användarnas del ett närmande till samlingarna men ett fjärmande från biblioteken,
menar de.82

Även i slutrapporten till en utredning om högskolebibliotekens utveckling finns ett avsnitt
som behandlar framtidens bibliotek. Där framhålls att det framstår som en paradox att nya
stora nationalbibliotek byggs i denna era där den mesta informationen snart finns i elektronisk
form. Frågan ställs om de nya monumentalbiblioteken verkligen kommer att behövas i framti-
den. Svaret är dock inte självklart. Två framtidsscenarier skissas upp. I det första är bibliote-
ken och förslagen i sina nuvarande utföranden försvunna och endast elektronisk information,
utan någon större kvalitetskontroll, är tillgänglig. Det andra framtidsscenariet beskrivs som en
gradvis övergång till ett elektroniskt samhälle. Inte all information är enbart tillgänglig elek-

                                                
78 Dessa studier kommer att diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt, där tidigare definitioner och användningar av
begreppet digitala bibliotek studeras.
79 Miksa och Doty (1994), Levy och Marshall (1995) och  Waters (1998)
80 Nylander (1997)
81 Parnell (1991)
82 Hjerppe, Björklund och Björklind (1992)
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troniskt även om utvecklingen går åt det hållet. Bibliotek och förlag finns kvar men i modifie-
rade former. I rapporten tas det inte ställning till vilken av utvecklingstendenserna som är den
mest troliga men det konstateras att vilket framtidsscenarium vi än får kommer biblioteken
och bibliotekarierna att fortsätta ha en viktig roll när det gäller att organisera informationen
utifrån användarbehoven. 83

Denna genomgång har således haft som syfte att tydliggöra den omfattning och bredd (den
internationella) forskningen kring digitala bibliotek har. De olika infallsvinklarna som Mar-
chionini och Fox, Borgman samt Saracevic identifierar i denna forskning visar att ämnet är
givande att studera inom flera olika ämnesområden. Dessa olika synsätt utgör en intressant
utgångspunkt för diskussionerna kring den svenska biblioteksdiskursen kring digitala biblio-
tek. De olika synvinklarna kan sägas utgöra olika kontexter inom vilka digitala bibliotek stu-
deras och de blir därigenom fruktbara att relatera diskussionerna i de fem svenska tidskrifter
till.   

4.2 BEGREPPSDISKUSSION

I detta avsnitt resoneras det kring begreppet digitala bibliotek i relation till andra närliggande
begrepp. De skillnader och likheter som finns mellan begreppen liksom tankar bakom valet av
beteckning diskuteras. Ett resonemang kring definitioner av begreppet digitala bibliotek utgör
emellertid själva huvuddelen i avsnittet. I denna diskussion görs ett försök att gruppera defi-
nitionerna och att visa vilka utgångspunkter och grunder de kan sägas ha.

Försöket att här gruppera definitionerna och utpeka gemensamma och särskiljande drag mel-
lan dem, är tänkt som en slags utgångspunkt för analysen i den identifierade diskursordningen
i det svenska materialet. Även i denna genomgång av begreppsdefinitioner i den internatio-
nella forskningen skulle det vara möjligt att blottlägga och diskutera diskurserna kring digitala
bibliotek. Det är dock inte det som jag avser göra, i och med att mitt fokus ligger på den
svenska diskursordningen. Begreppsdiskussionerna i detta avsnitt fungerar således snarast
som ett instrument för att analysera mitt eget material, inte som en del i den diskursordning
jag konstruerar.

4.2.1 Relationen till andra begrepp

Som framgått ovan är beteckningen digitala bibliotek inte den enda som används då företeel-
sen digitala bibliotek diskuteras. Flera närliggande beteckningar utnyttjas, både för exakt
samma och liknande företeelser som digitala bibliotek associeras med. Som kommer att fram-
gå i detta avsnitt används dessa beteckningar ofta på företeelser med något andra kännetecken
än de som vanligen knyts till digitala bibliotek.

En sådan beteckning som används inom forskning kring digitala bibliotek är hybridbibliotek.
Detta är ett exempel på en beteckning som dock ofta ges ett något annorlunda innehåll än vad
digitala bibliotek får. Denna typ av bibliotek diskuteras bland annat av Rusbridge och Pinfi-
eld. De menar att hybridbiblioteket är en bibliotekstyp som ligger mitt emellan det traditio-
nella och det digitala biblioteket. I hybridbiblioteket samsas tryckta medier med digitala och
tanken är att utnyttja ”…the technologies available to bring things together into a library re-
flecting the best of both worlds.”84 Pinfield understryker dock att denna typ av bibliotek inte

                                                
83 Hagerlid (1996) s 30-33
84 Rusbridge (1998)
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ska uppfattas som enbart en tillfällighet i utvecklingen mot det digitala biblioteket, utan att det
är en typ av bibliotek med eget värde, möjlig att bygga en utvecklingsmodell för bibliotek på.
Hybridbiblioteken ”…describe the ”real world” situation where libraries provide access to a
range of different media but also express the ideal of greater integration.”85 Deegan och Tan-
ner kopplar också beteckningen hybridbibliotek till en syn på biblioteksvärldens ’verklighet’,
där både tryckta och digitala medier samsas på biblioteken. 86

Med dessa definitioner av hybridbiblioteket följer indirekt en syn på det digitala biblioteket
som ett bibliotek med fullt digitaliserade samlingar, medan dagens bibliotek enligt dessa fors-
kare i allmänhet ännu inte är i ett sådant läge. En utveckling mot det digitala biblioteket be-
döms heller inte alltid som nödvändig eller trolig. Denna bibliotekstyp uppfattas ofta som den
mest realistiska i den mer närliggande framtiden.

Virtuellt bibliotek är en annan beteckning som dyker upp i diskussioner kring företeelser som
liknar de digitala biblioteken. Medan definitioner av hybridbiblioteket kopplas till den rådan-
de situationen för biblioteken såsom innehavare av både tryckt och digitalt material, är det
virtuella biblioteket istället kopplat till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att ut-
nyttja datanätverk för att göra information tillgänglig. En av de mest använda definitionerna
av detta begrepp formuleras av Gapen och i den pekas det virtuella biblioteket ut som

…the concept of remote access to the contents and services of libraries and other information re-
sources, combining an on-site collection of current and heavily used materials in both print and
electronic forms, with an electronic network which provides access to, and delivery from, external
worldwide library and commercial information and knowledge sources.87

I detta begrepp märks kopplingen till teknik och datavetenskap genom betoningen på tekniken
för fjärranslutning till informationsresurser. Saunders och Mitchell framhåller att också själva
ordet virtuell synliggör denna koppling. Virtuellt innebär i detta sammanhang en för använda-
ren osynlig förbindelse mellan datanätverk. Det lokala bibliotekets onlinekatalog, med till-
gång till andra avlägsna biblioteks onlinekataloger via Internet, utgör det virtuella bibliote-
ket.88 Poulter går ett steg längre då han framhåller att det virtuella biblioteket inte behöver
baseras på ett verkligt bibliotek utan att det snarast ska ses som ”…an information service
and/or resource which the user accesses via a telecommunications network.”89 Möjligheterna
att inbegripa både tryckt och digital information märks dock även i definitionerna av denna
bibliotekstyp. Implicit ger det en syn på digitala bibliotek såsom allt igenom digitaliserade
samlingar. Saunders och Mitchell lyfter också fram att digitala bibliotek, till skillnad från
virtuella, ger tillgång till fulltext-information. 90

De forskare som använder något av begreppen hybrid- eller virtuellt bibliotek gör alltså ofta
detta i relation till begreppet digitala bibliotek. Genom att använda andra beteckningar försö-
ker de att särskilja den företeelse de diskuterar från det som de menar karaktäriserar digitala
bibliotek. Underförstått pekar de ut digitala bibliotek såsom samlingar i enbart digital form,
företrädesvis i fulltext. Denna syn på digitala bibliotek är dock inte alltid densamma som de
som faktiskt använder beteckningen digitala bibliotek omfattar, vilket vi kommer att se nedan.

                                                
85 Pinfield m fl (1998)
86 Deegan och Tanner (2002) s 21
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Den beteckning som möjligen används mest identiskt med digitala bibliotek är dock elektro-
niskt bibliotek. Vilken av dessa beteckningar som används tycks snarast vara en fråga om
språkbruk. Som påpekades i inledningen har tendensen varit att beteckningen elektroniskt
bibliotek ofta fått ge vika för digitala bibliotek, bland annat som en effekt av den ökande an-
vändningen av termen digital i olika sammanhang. 91 Det faktum att innehållet i begreppen
ofta i stor utsträckning överlappar varandra gör att de elektroniska biblioteken här till viss del
kommer att behandlas tillsammans med de digitala, under nästa rubrik.

Det kan dock vara av vikt att redan här poängtera att det också finns definitioner av elektro-
niskt bibliotek som går mer i linje med de bibliotek med andra beteckningar som omtalats i
detta avsnitt. Barkers syn på det elektroniska biblioteket liknar till exempel i stor utsträckning
hybridbiblioteket, genom att det i hans tolkning innehåller både tryckta och elektroniska käl-
lor. För Barker är det elektroniska biblioteket det datoriserade biblioteket, dock med fysiskt
tillgängliga bibliotekarier. I motsats till detta ställer Barker det digitala biblioteket, där all
information är tillgänglig i digital form och där även bibliotekarierna är tillgängliga endast via
elektroniska vägar.92

Det är också i förhållande till synen på hybridbiblioteket såsom det beskrivits i detta avsnitt
som Rowleys definition av elektroniskt bibliotek ska ses. Hennes definition i sig inrymmer
visserligen de flesta av de kännetecken vi nedan kommer att se kopplade till digitala bibliotek,
exempelvis tillgängligheten, den digitala formen, kravet på organisation och användarorien-
teringen, men hon resonerar kring denna definition utifrån den verklighet hon uppfattar omger
biblioteken. Hon konstaterar att dagens bibliotek snarast är att betrakta som blandbibliotek, i
likhet med resonemangen hos bland andra Rusbridge och Pinfield. Eftersom hon utgår från
dagens situation gör hon sin definition av elektroniskt bibliotek mer lik definitionerna av hy-
bridbibliotek än av digitala bibliotek. Hon är trots det alltså medveten om att denna definition
inte till fullo överensstämmer med flertalet definitioner av elektroniskt/digitalt bibliotek.93

4.2.2 Definitioner av begreppet digitala bibliotek

Det har konstaterats att själva beteckningen digitala bibliotek väcker olika associationer hos
olika människor. Spridningen är stor, från de som förknippar det digitala biblioteket med det
datoriserade biblioteket till andra som uppfattar det som en samling av distribuerade informa-
tionstjänster eller som ett nätverksanknutet multimedia informationssystem.94 Som vi kommer
att bli varse är spridningen i definitionerna också relativt stor, om än utifrån vissa mönster.

När det gäller definitioner av digitala bibliotek gör Borgman en intressant genomgång av så-
dana i den internationella forskningen. Hon visar att definitionerna ofta kan placeras in i nå-
gon av två grupper. I dessa grupper märks två skilda, delvis motsatta, sätt att se på digitala
bibliotek. På den ena sidan placerar Borgman de forskare som uppfattar digitala bibliotek som
innehåll, organiserat för en viss användargrupp, och på den andra sidan de som ser digitala
bibliotek som en institution eller en service som tillhandahåller informationstjänster i digital
form. Uppdelningen görs med hänsyn till företrädarnas hemvist, antingen inom forsknings-
världen, ofta inom exempelvis datavetenskap, eller inom den professionella biblioteksvärlden.
Deras definitioner menar hon speglar deras olika behov och syften, bland annat genom att den
ena fokuserar på forskningsproblem och den andra på omvandlingen av biblioteken. De olika
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synsätten kan också kopplas till företrädarnas syn på biblioteksbegreppet, framhåller Borg-
man. Inom till exempel datavetenskap har en definition av bibliotek ofta gjorts som innefattar
varje samling av likartat material. Mot detta kan ställas biblioteksvärldens syn på biblioteket
där flera kännetecken för detta vägs in, i första hand att biblioteket utgör en institution som
samlar in, organiserar och tillgängliggör information för sina användare.95

Denna indelning som Borgman gör fungerar relativt bra att applicera på det material som lig-
ger till grund för denna genomgång. Det bör dock framhållas att Borgman själv har en kopp-
ling till den forskningsanknutna delen och den definition hon laborerar med överensstämmer
väl med denna, vilket kommer att framgå nedan. Hennes synsätt färgas till viss del av detta
och hon kan uppfattas som något snäv i sin syn på den biblioteksanknutna forskningen.

Utifrån Borgmans indelning av definitionerna tillhör Arms och Lesk de forskare som fokuse-
rar på innehållet i sina definitionsförsök.  Arms ser ett digitalt bibliotek som ”…a managed
collection of information, with associated services, where the information is stored in digital
formats and accessible over a network.”96 Arms definition har stora likheter med Lesks, då
Lesk menar att digitala bibliotek utgörs av ”…organized collections of digital information.
They combine the structuring and gathering of information, which libraries and archives have
always done, with the digital representation that computers have made possible.”97 Lesk beto-
nar också tillgänglighetsaspekten, de omfattande sökmöjligheterna i digitala bibliotek samt
nödvändigheten av att öppet redovisa principerna bakom insamling och organisation av in-
formationen. 98 En mer omfattande, men i innehållet närbesläktad, definition är den som Dee-
gan och Tanner gör. De utgår från de digitala objekten i sin fyrdelade definition:

1. A digital library is a managed collection of digital objects.
2. The digital objects are created or collected according to principles of collection development.
3. The digital objects are made available in a cohersive manner, supported by services necessary to
allow users to retrieve and exploit the resouces just as they would any other library material.
4. The digital objects are treated as long-term stable resources and appropriate processes are appli-
ed to them to ensure their quality and survivability.99

I dessa definitioner är själva informationen i fokus och hur denna lagras och tillgängliggörs på
data- och teknikbaserad väg. Definitionerna fokuserar på innehåll, teknik och tillgänglighet
medan biblioteksdelen i begreppet inte framhävs. Dessa definitioner liknar därigenom den
tudelade definition av digitala bibliotek som Borgman använder i introduktionen till en konfe-
rensrapport om sociala aspekter på digitala bibliotek. I enlighet med denna definition rymmer
begreppet digitala bibliotek både en teknisk och en användarorienterad sida. ”Digital libraries
are a set of electronic resources and associated technocal capabiblies for creating, searching,
and using information. […] Digital libraries are constructed - collected and organized - by a
community of users…”100 Med denna definition är det också den digitala delen av beteck-
ningen digitala bibliotek som fokuseras medan biblioteksdelen inte direkt berörs.

De typer av definitioner av begreppet digitala bibliotek som beskrivits ovan kan ställas mot
den variant som Waters använder. Hans definition utgår från Digital Library Federations
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(DLF) syn på digitala bibliotek. I denna definition finns en tydlig betoning på biblioteks- eller
institutionsdelen i beteckningen.

Digital libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, to se-
lect, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure
the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and economically
available for use by a defined community or set of communities.101

Kopplingen till biblioteket som institution blir hos Waters tydlig också i och med att han lik-
nar digitala bibliotek vid traditionella, bland annat utifrån att de båda utför likartade uppgifter,
om än med olika medel. Han framhåller att båda bibliotekstyperna faktiskt är serviceorgani-
sationer som ska ha sina användares behov som utgångspunkt.102

En koppling till institutionsbegreppet märks också i Bishop och Stars definition. De diskuterar
element i det digitala biblioteket som är viktiga för den som vill studera detta utifrån sociala
aspekter. De tar där bland annat upp frågan om samlingen i det digitala biblioteket. Denna
menar de kännetecknas av att den är organiserad med en kombination av tryckt och elektro-
niskt material i både bibliografisk och fulltexttillgänglig form. De poängterar också att sam-
lingen ska baseras på användarnas behov, med någon form av ”…services (human and com-
puter based) that links collections to those using them and links people to one another.”103

Sedan gör de också en koppling till ett institutionsbegrepp genom att avsluta sin genomgång
av digitala biblioteks karaktäristiska med att framhålla att det behövs någon slags
”…institution in which DL, collections, services, and social interactions are embedded. The
institution may be geared exclusively to the creation and maintenance of the DL itself, or it
may be any type of organization that provides DL tools, resources, and services to support
other activities.”104

Levy och Marshall gör också en definition med utgångspunkt i biblioteket. De menar att
många försök att definiera begreppet digitala bibliotek utgår från en alltför idealiserad och
konservativ syn på biblioteket. Själva tar de sin utgångspunkt i användarna och deras behov, i
ett användarorienterat perspektiv. Utifrån detta pekar de på nödvändigheten av att se digitala
bibliotek i ett bredare perspektiv än det vanliga där betoningen ligger på permanenta samling-
ar i digital form. De framhåller att denna bredare definition gör att beteckningen bibliotek
snarare än digitala bibliotek blir att föredra, då det väsentliga är samlingar med en mix av
material, med olika metoder för bevarande och användning.105

Biblioteket är en viktig utgångspunkt även hos Peek. Han utgår i sin diskussion både från så-
dant som bör ingå i en definition och från sådant som inte bör inkluderas. En företeelse som
Peek menar inte utgör ett digitalt bibliotek, även om den i olika sammanhang benämns så, är
den webbtillgängliga bibliotekskatalogen. Han gör en jämförelse med det fysiska biblioteket
där vi inte skulle peka på katalogen och säga att ’det där är biblioteket’, utan den skulle helt
enkelt uppfattas som en katalog. Detsamma bör gälla också i den digitala miljön, hävdar Peek.
Det är innehållet som är det väsentliga, inte pekarna till detta. Katalogen utgör själva struktu-
ren för innehållet och är i egenskap av sådan en viktig komponent i ett digitalt bibliotek, där
dock informationen i sig är det centrala. Den definition av digitala bibliotek som Peek själv
gör utgår från vissa delar som han menar att ett sådant bibliotek bör innehålla: ”The digital
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library owns and controls the information […] provides access to information not merely
pointers to it […] must have a unified organizational structure so there are consistent points
for accessing the data.”106 Alla dessa attribut menar han kännetecknar också det fysiska bibli-
oteket. Med denna definition menar Peek att begreppet digitala bibliotek smalnas av, vilket
utestänger många av de bibliotek som kallar sig digitala bibliotek från att innefattas, exempel-
vis olika länksamlingar och dylikt på webben. 107

Ett försök att skapa en allmän teori kring digitala bibliotek görs av Collier. Han lyfter där
fram några viktiga kännetecken för ett digitalt bibliotek, bland annat att det ska innehålla för
en användargrupps behov ordnat elektroniskt material vars kvalitet och tillgänglighet garante-
ras. Annat som Collier framhåller som viktigt är möjligheterna att söka och navigera i detta
material, både på lokal och global nivå. Även aspekter som inte berörs av andra forskare
framhävs som viktiga i Colliers genomgång av kännetecknen för digitala bibliotek. Det gäller
exempelvis skydd för upphovsrätt och möjligheter att få översikt över kostnader och andra
ekonomiska faktorer.108 Det senaste tyder bland annat på att det här är frågan om en mer or-
ganisatorisk definition, sedd utifrån ledningsperspektivet.

Kuny och Cleveland vänder lite på problematiken kring att definiera digitala bibliotek genom
att fokusera på de digitala bibliotekarierna istället. ”A different view of the future might be
one where a ”digital library” is more like a ”knowledge center”, where a complex system of
professionals whose expertise supports access to information and acts as an intermediary to a
variety of digital and other sources.”109 Istället för att biblioteken ska ägna tid åt att utveckla
digitala bibliotek anser Kuny och Cleveland att denna tid borde läggas på att utveckla digitala
bibliotekarier. Dessa bibliotekarier bör ha kunskap om hur samlingar med både digitalt och
tryckt material ska organiseras, hur samlingarna bäst söks i och hur användarna på bästa sätt
ska kunna hjälpas. Tillgänglighet blir även här ett nyckelord, som hos exempelvis Lesk, men
här poängteras också att användare behöver vägledas för att hitta fram till rätt information.
Författarna konstaterar avslutningsvis att ”[t]he time has come to invest in people and not in
technology.”110

Ett annat intressant perspektiv på begreppet digitala bibliotek får vi av Miksa och Doty. De
ifrågasätter i sin artikel beteckningen i sig genom att ställa frågan om det digitala biblioteket
alls är att betrakta som ett bibliotek. I artikeln diskuteras det traditionella bibliotekets känne-
tecken, såsom en samling informationskällor på en plats. Denna diskussion uppfattar de som
en utgångspunkt för vidare diskussioner kring förhållandet mellan biblioteksbegreppet och
begreppet digitala bibliotek. Beteckningen digitala bibliotek menar de myntades av dataveta-
re, bland vilka ordet bibliotek uppfattades som förtjänstfull att använda. Valet av beteckning
tror de dock hade kunnat falla på någon annan, till exempel digitala informationssystem. De
poängterar också att valet av benämningen digitala bibliotek heller inte ska uppfattas som för
alltid avgjord, ”…in the same way that ”horseless carriage” did not ultimately become the
enduring term for the new technology.”111

Denna genomgång kan sammanfattas genom att vi återvänder till Borgmans indelning av de-
finitionerna. De första definitionerna, utifrån Arms, Lesk, Deegan och Tanner samt Borgman,
skulle enligt Borgmans sätt att se det kunna placeras in i den del av forskningen som fokuse-
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rar sina definitioner på innehåll, teknik och användare. Det centrala i dessa begreppsdefinitio-
ner är själva informationen, dess tillgänglighet, organisation och form. Definitionerna fokuse-
rar på den del av beteckningen digitala bibliotek som kan kopplas till ordet digital medan bib-
lioteksdelen mer eller mindre lämnas utanför.

Waters definition placeras av Borgman in i den professionella och institutionsinriktade delen.
Att ett institutionsbegrepp, hos Waters ’organizations’, finns med i själva definitionen gör att
Borgman uppfattar den som biblioteksrelaterad. Det institutionella perspektiv Waters använ-
der hör också, enligt Borgman, samman med en bredare syn på termen bibliotek liksom med
det faktum att det är biblioteket som institution som erbjuder elektroniska tjänster. I Borg-
mans framställning är denna definition den enda riktigt uttalade som hon kopplar till biblio-
teksvärlden, bland annat utifrån att det i den talas om en organisation/institution som skänker
tillgång till tjänster i elektronisk form.

Jag upplever dock att indelningen hos Borgman är för snäv. Flera andra av de texter som här
legat till grund för min genomgång tar sin utgångspunkt i biblioteket, inte i själva innehållet
eller informationen. Det uppfattar jag som en annan typ av betoning, att biblioteksdelen istäl-
let för den ’digitala’ delen i beteckningen digitala bibliotek ställs i fokus. Jag tycker att detta
stämmer överens med Borgmans indelning men hon gör själv inte riktigt samma koppling.
För även om exempelvis Peek, Levy och Marshall samt Kuny och Cleveland inte gör någon
uttalad koppling till det digitala biblioteket som en institution i den bemärkelse Waters och
kanske även Bishop och Star gör det, uppfattar jag ändå deras definitioner som förbundna
med biblioteket. I sina resonemang utgår de från en biblioteksverklighet på ett helt annat sätt
än till exempel Lesk och Arms gör. Miksa och Dotys artikel kan också ses som ett inlägg i
denna fråga, genom dess ifrågasättande av just biblioteksdelen i beteckningen digitala biblio-
tek. Detta tyder på att även dessa forskare uppfattar det digitala biblioteket som något annat
än en institution/bibliotek som erbjuder vissa tjänster. Jag menar därför att de skilda forskarna
i olika grad relaterar sina definitioner av digitala bibliotek till biblioteksverkligheten. Borg-
man gör inte samma koppling. Hennes fokus på författarnas hemvist, inom forskningen eller
biblioteksvärlden, gör hennes indelning annorlunda.

Att tala om beteckningen digitala bibliotek som tudelad med betoning på den ena eller andra
termen i den har dock sina problem. Digital är i sig ett adjektiv som beskriver substantivet
bibliotek, vilket gör att de båda termerna får ett nära förhållande till varandra. Även de forska-
re som utgår från det digitala biblioteket som innehåll måste relatera detta till biblioteksdelen i
beteckningen, bland annat för själva organisationen av innehållet. Som framgått ovan är det
alltså egentligen bibliotekstermen som medför bekymmer, beroende på vad som läggs in i
denna term. Inom exempelvis datavetenskap används bibliotek som beteckning för en samling
av likartat material, medan det inom biblioteksvärlden betonas att biblioteket är en institution
som samlar in, organiserar och tillgängliggör information för sina användare. Det är i förhå l-
lande till dessa olika syn på biblioteksbegreppet som denna diskussion kan kopplas.

Både Borgmans indelning av begreppsdefinitionerna i forskning kontra bibliotek och mina
egna iakttagelser kring definitionernas förhållande till de två termerna i beteckningen digitala
bibliotek menar jag utgör intressanta utgångspunkter för diskussionen kring de svenska defi-
nitionsförsöken.

5. BIBLIOTEKSKONTEXT
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I detta kapitel beskrivs den kontext vari den svenska bibliotekspressens diskussioner kring
digitala bibliotek kan placeras. Viktiga aspekter i detta kapitel är den teknikutveckling som
möjliggjort skapandet av digitala bibliotek liksom det informationsflöde som kommit att kän-
neteckna dagens samhälle. I kapitlet kommer även den biblioteksutveckling som har skett
under de senaste årtiondena att diskuteras, både ur ett mer generellt och ur ett svenskt per-
spektiv. Denna utveckling uppfattas som betydelsefull för analysen av diskurserna i biblio-
tekspressen.

5.1 BAKGRUND TILL UTVECKLINGEN AV DIGITALA BIBLIOTEK

I detta avsnitt är tanken att i korthet beröra några av de historiska och samhälleliga faktorer
som ligger bakom skapandet av digitala bibliotek. Det är dels frågan om att ge en tillbakablick
på i första hand den tekniska utveckling som möjliggjort detta skapande av dagens digitala
bibliotek och dels om att placera in denna utveckling i den samhällskontext informationssam-
hällets framväxt inneburit. Texten avser bland annat att tydliggöra tanken om att språket fo r-
mar företeelser, här digitala bibliotek, och verkligheten omkring dem.

5.1.1 Historisk tillbakablick

Den historiska bakgrunden till utvecklingen av digitala bibliotek är i stor utsträckning kopplad
till de tekniska förändringarna under de senaste decennierna, vilka i sin tur varit förbundna
med diskussioner och framtidsvisioner hos forskare och andra aktörer i samhället. Denna ut-
veckling har också haft avgörande betydelse för bibliotekens omdaning under samma period.
Med de tekniska framstegen har följt förhoppningar inom biblioteksvärlden om att kunna im-
plementera dessa inom den egna sektorn.

Datateknologins utveckling påbörjades under 1940-talet och ledde fram till allt billigare och
enklare teknik för lagring av stora mängder information samt så småningom för kommunika-
tion. Både hård- och mjukvaran genomgick en förädling som innebar ökande möjligheter att
använda datorer bland annat på biblioteken. 112 Förbättringen av kommunikationsmöjligheter-
na på elektronisk väg är i sin tur kopplad till utvecklingen av Internet och dess föregångare
ARPAnet, som länkade samman akademiska institutioner i ett gemensamt nätverk. Detta ame-
rikanska universitetsnätverk spreds i början av 1990-talet även till andra delar av samhället,
där dess möjligheter för sökning, informationsöverföring och elektronisk post uppmärksam-
mades.113 Med utvecklingen och spridningen av World Wide Web (www eller webben) i
mitten av 1990-talet gjordes Internet än mer användarvänligt, vilket kan ses som ännu ett vik-
tigt steg för möjligheterna att skapa digitala bibliotek.114

Att denna tekniska utveckling fick sådan betydelse för exempelvis biblioteken hade bland
annat att göra med att mängden information ökade i stor omfattning efter andra världskriget.
Det har i det sammanhanget talats om en samhällsförändring i riktning mot ett så kallat infor-
mationssamhälle.115 Denna informationssökning var särskilt kännbar inom den akademiska
världen, bland annat som en följd av att vetenskapen i och med världskriget fått en framskju-
ten roll i samhället liksom på grund av en akademisering av många utbildningar under samma
tid. Med detta följde en stor tillväxt i forskningsvolymen från 1950-talet och framåt. Resulta-
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tet blev en stor mängd vetenskapliga artiklar, rapporter med mera. Problemet för biblioteken
blev i och med det frågan om lagring och sökning i detta material.116

Redan från 1930-talet fanns dock tecken på en informationsexpansion. Detta medförde vid
den tiden försök att finna nya lösningar på lagringsproblematiken. Ett nytt tekniskt medium
som ofta diskuterades i dessa sammanhang var mikrofilmen. Med mikrofilmen kunde mäng-
der av information lagras på ett enkelt sätt. Med utvecklingen av andra tekniska lösningar,
såsom datorer, blev dock inte mikrofilmen någon långvarig framgång. Den idé mikrofilmen
förde med sig om möjligheterna för forskare att skapa egna minnesbibliotek anses dock ha
influerat bland annat Vannever Bush. 117 Han betraktas som en av förgrundsfigurerna i ska-
pandet av digitala bibliotek, bland annat genom sin smått legendariska artikel ’As we may
think’ från 1945. Det han intresserade sig för var hur information/kunskap kan lagras och
återsökas, bland annat genom att i teorin skapa ett minnesbibliotek, en Memex. 118

Bush fick efterföljare som också forskade kring möjligheterna att använda den tillgängliga
tekniken för att avhjälpa bibliotekens lagringsproblem och därmed följande kostnadsstegring-
ar. I mitten av 1940-talet var Fremont Rider en sådan forskare. Hos honom fanns också tankar
om att varje forskare skulle ha tillgång till exempelvis bibliotekskatalogen på mikrokort i sitt
arbetsrum, liksom att också studenter och annan universitetspersonal skulle ha samma möjlig-
het via mikrokortsläsare runt om på universitetsområdet.119

Datorn blev dock från 1950-talet det viktigaste mediet för lagring av information. I början av
1960-talet tog sig dessa tankar fysiska uttryck bland annat i form av ett utvecklingsprojekt, det
så kallade Intrex-projektet (Information Transfer Experiments) kring datorns roll i framtiden,
vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Inom projektet studerades också konse-
kvenserna av utvecklingen för bibliotekens del. Intrex-projektet fokuserade på att i praktiken
utveckla tekniska lösningar för informationslagring. Drabenstott framhåller att många av tan-
karna Intrex jobbade utifrån stämmer väl överens med dagens digitala bibliotek, bland annat
genom sitt fokus på informationsöverföring i ett akademiskt sammanhang. Intrex skulle ge
studenter och övrig universitetspersonal möjlighet att lokalisera information i universitetsbib-
lioteket samtidigt som det skulle fungera som ett nätverk för kommunikation. 120

En av deltagarna i projektet, J C R Licklider, anses vara ytterligare en av de digitala bibliote-
kens tidiga pionjärer genom den rapport han utarbetade kring frågan om framtidens bibliotek.
Rapporten utkom 1965 och i den dömer Licklider ut boken som ett framtidsmedium för in-
formationslagring. Istället utpekas datorn som den bästa tekniska lösningen för lagring, orga-
nisation, spridning och sökning av information. 121 Ett tiotal år senare byggde F W Lancaster
vidare på Lickliders tankar om bokens minskande betydelse på bekostnad av datorer. Dra-
benstott uppfattar Lancaster som den fjärde pionjären i utvecklingen mot digitala bibliotek,
efter Bush, Rider och Licklider, vilka lade den idémässiga grunden för digitala bibliotek. Lan-
caster gick dock steget längre än Licklider och förutspådde en utveckling mot ett papperslöst
samhälle med datorer för informationshantering. Som argument för sin tes om det papperslösa
samhället hänvisade Lancaster till den stora spridningen av hemdatorer, de förbättrade tele-
                                                
116 Olsson (1995) s 1-2
117 Cady (1990) s 374-377
118 Lesk (1997) s 12-15. Om Bush kan sägas att han tillhörde de stora pionjärerna inom IT och hypertextteori,
bland annat genom  sina tankar kring Memex.
119 Birdsall (1994) s 9-10. Rider var forskningsbibliotekarie och sökte olika lösningar på de problem som den
ökande mängden information medförde för biblioteket.
120 Drabenstott (1993)
121 Birdsall (1994) s 15-16
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kommunikationerna och den ökande elektroniska publiceringen. I ett sådant sammanhang
menade Lancaster att biblioteket som plats inte har någon framtid.122 Denna diskussion har
haft betydelse för synen på framtidens bibliotek och relationen mellan det fysiska och digitala
biblioteket. Frågan om bibliotekens framtid som institution är ett återkommande tema i forsk-
ningen kring digitala bibliotek. Åsikterna i frågan går brett isär, från ett utdömande av biblio-
teket som fysisk institution och en övertygelse om att allt material överförs till digital form,
till en tro på biblioteket som en institution med en kombination av både tryckt och digitalt
material. 123

Betydelsefull för utvecklingen av digitala bibliotek var också Theodor Nelson. Han myntade
under 1960-talet termen hypertext. Hans vision var utvecklandet av en global elektronisk do-
kumentbas, baserad på hypertextlänkning och tillgänglig för alla.124 Utvecklingen av datorer
och telekommunikationer har också inneburit ökande möjligheter att söka i den lagrade in-
formationen. Databaser med bibliografisk information skapades och så kallad online-sökning i
dessa möjliggjordes från 1960-talet genom nätverksuppkopplade datorer. Databasutbudet har
sedan dess utökats med fulltextdatabaser och offentligt tillgängliga register som också kan
sökas i online. Andra tekniska framsteg under bland annat 1980-talet är utvecklingen av CD-
ROM-tekniken. 125 CD-skivan visade sig vara ännu en bra lagringsplats för stora mängder in-
formation, dessutom relativt billig att producera. När bra och billiga CD-ROM-spelare hade
skapats ökade också användningen av detta medium för informationslagring och –sökning.
Även idag mindre kända och använda elektroniska medier utvecklades under 1970- och 80-
talen. Till dessa hör bland annat videotex, eller teledata som den också benämns. Här var tan-
ken att utnyttja telefonnätet och genom en del extrautrustning koppla samman detta med TV-
apparaterna, så att information från olika databaser blev tillgängliga direkt via TVn.126

Sammanfattningsvis kan konstateras att tankarna kring digitala bibliotek kan spåras till det
tidiga 1930-talet. Vid denna tid initierades diskussioner kring tekniken, vilka så småningom
kom att utgöra en plattform för tankarna kring digitala bibliotek. Den informationsökning som
särskilt de akademiska biblioteken upplevde från 1930-talet utgjorde ett incitament för dessa
diskussioner. Nya, tekniskt baserade metoder för att lagra och organisera allt detta material
utvecklades sedan successivt. De traditionella biblioteksmetoderna för detta ansågs otillräck-
liga och istället vändes, särskilt bland forsknings- och specialbiblioteken, intresset mot teknis-
ka lösningar såsom till en början mikrofilmen och sedan mot CD-ROM och i ökande grad mot
datorerna. En tanke bakom detta var alltså att lagring kan ske på enklare sätt med tekniska
medel. Bland annat utifrån några forskares idéer utvecklades så småningom digitala bibliotek
i praktiken, en utvecklingstendens som särskilt från början av 1990-talet möjliggjorts genom
de fortsatta tekniska framstegen. Teknikutvecklingens relation till ett visst socialt samman-
hang blir också tydlig. Med exempelvis Bushs tankar om Memex läggs en diskursiv grund för
teknikens utveckling, där språket formar verkligheten.

                                                
122 Drabenstott (1993), se även Birdsall (1994) s 35. Licklider deltog bland annat i utvecklingen av Internet och
utmärkte sig som forskare inom datavetenskap. Lancaster i sin tur är en framstående forskare och professor inom
B&I med flera utmärkelser för sina verk.
123 Arms (2000, s 19-21) tillhör de som tror på en relativt snar övergång till allt mer digitaliserade bibliotek, om
bara finansiella resurser, tid och teknik görs tillgängliga för detta ändamål. Till de som tror mer på biblioteket
som institution hör Deegan och Tanner (2002, s 240) och Borgman (2000, s 184-185). Hybridbiblioteket tycks
vara den bild av framtidens bibliotek som de flesta av forskarna i denna genomgång dock uppfattar som mest
realistisk, åtminstone under det kommande decenniet.
124 Bieber (2000) s 799
125 CD-ROM står för Compact Disc Read Only Memory. Med online avses sökning och återvinning av informa-
tion från databaser och kataloger med hjälp av tele- och datakommunikationer, Klasén och Olofsson (1995) s v
126 Klasén och Olofsson (1995) s 14-15, 70-71, 80-81.
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5.1.2 Informationssamhället

Som beskrivits ovan har de senaste årtiondena kännetecknats av en snabb och omfattande
teknikutveckling, exempelvis synlig inom områden som telekommunikation och dataindustri.
En informationsexpansion har också präglat denna tidsperiod, vilket bland annat kan uppfattas
som ett incitament för skapandet av digitala bibliotek. Med denna utveckling har diskussioner
kring vad förändringarna innebär för samhället i stort uppkommit. I denna diskussion lyfts
begrepp som informationssamhället och kunskapssamhället fram, begrepp som idag är vanliga
både inom forskning och i det allmänna talet. Vad gäller själva beteckningen informations-
samhället är dock både dess rötter och betydelse inte helt lättfunna. Duff framhåller att det var
i samband med informationsindustrins födelse i början av 1960-talet i USA och Japan som
också intresset för begreppet uppstod parallellt i dessa två länder. Sedan dess har teknikut-
vecklingen gjort att begreppen spridit sig till både forskning och media.127

Synen på vad som menas med informationssamhälle skiftar emellertid. Själva frågan om hu-
ruvida vi över huvud taget är på väg mot, eller rent av redan befinner oss i, ett sådant samhälle
är också öppen för analys från olika håll. Trots de olikheter som finns i synen på innebörden i
informationssamhället är de flesta ändå överens om att teknikutvecklingen får konsekvenser
också för andra delar av samhället. Om detta innebär att en ny samhällstyp är på väg att ut-
vecklas eller om det handlar om att inkorporera ny teknik i ett redan existerande samhällssy-
stem är dock en stötesten bland forskare.

Bland de forskare som uppfattar informationssamhället som ett nytt samhälle baserat på in-
formationsutbyte och elektroniska nätverk märks bland andra Toffler och Toffler. De ser
samhällsutvecklingen som en vågrörelse där den första vågen utgörs av agrarsamhället, den
andra av industrisamhället och den tredje av informationssamhället. Denna tredje våg började,
enligt dem, att utvecklas redan under industrialismens höjdpunkt under 1950-talet och nu
börjar den på allvar att göra sig gällande. Det kännetecknande för denna tredje vågens sam-
hälle är ett ökande och allt mer komplext informationsutbyte, vilket möjliggörs av de nya in-
formationsteknologierna. Själva samhället baseras på tanke, kunskap och information. Med
teknologins förändringar, till exempel genom utvecklingen av nätverk och kommunikations-
möjligheter, följer i detta samhälle också en ökad globalisering och decentralisering. Denna
utveckling sker dock inte friktionsfritt, utan gamla institutioner och nationalstater med sin
legitimitet i industrialismens tankar har svårt att anpassa sig, framhåller Toffler och Toffler.128

Till de som ifrågasätter hela tankekonstruktionen kring informationssamhället hör Tengström.
Han ser talet om informationssamhället som en myt, myntad av den nya teknologins företrä-
dare. Denna myt tycks dock ha vunnit insteg i tongivande kretsar och fortsätter att spridas, nu
dock i konkurrens med bilden av kunskapssamhället. Medan informationssamhället samman-
kopplas med teknikutveckling och information ligger fokus i detta andra begrepp på kunskap.
Tengström pekar på att detta begrepp kan ses som en vidareutveckling av tankarna kring in-
formationssamhället, frammanat av de kunskapsstarka i samhället. De kännetecken för infor-
mationssamhället som bland andra Toffler och Toffler lyfter fram, som exempelvis globalise-
ringstendenserna och den ökande hastigheten i teknikutvecklingen, framhålls också av Teng-
ström. Han ser dock dessa förändringar i ett annat, mer kritiskt perspektiv där han pekar på
behovet av mångkulturell förståelse och satsningar på de kunskapssvaga.129

                                                
127 Duff (2000) s 2-15
128 Toffler och Toffler (1997)
129 Tengström (1998)
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Deegan och Tanner framhåller också teknikutvecklingen som det viktigaste kännetecknet för
informationssamhället. De pekar på att teknologin är själva hjulet i förändringsprocessen.
Denna digitala omvälvning påverkar hela samhället och snart sagt hela världen. De konstate-
rar dock att förändringen inte bara handlar om teknologi utan också om kulturella, sociala och
politiska aspekter, vilka påverkar vilken typ av samhälle som blir resultatet av teknikutveck-
lingen. 130 Hos Feather talas det visserligen om informationssamhället som en omvälvande
utveckling, baserad på en datorns revolution. Även här lyftas dock andra, sociala aspekter
fram. Feather diskuterar bland annat ett sätt att definiera informationssamhället, såsom ett
samhälle där informationsteknologin utvecklas och där människorna lär sig att leva utifrån
detta, med datorn som en del i vardagslivet. Han ser dock utvecklingen ur ett maktperspektiv
och pekar på att det får sociala konsekvenser vem som har kontrollen över informationen. 131

Det är också i liknande banor som Deegan och Tanner resonerar då de dessutom pekar på de
klyftor som kan uppstå både inom ett samhälle och mellan länder, där de informationssvaga
och underutbildade riskerar att konkurreras ut.132 Sådana farhågor hyses alltså också av Teng-
ström.

Det som sammanfattningsvis kan sägas om informationsamhället är att synen på detta sam-
hälle skiftar mellan olika forskare. Varesig vi befinner oss i detta samhälle, om vi är på väg dit
eller om det enbart är en myt, kan vi ändå konstatera att dagens (västerländska) samhälle kän-
netecknas av teknikutveckling, globalisering samt betoning på information och kunskap. Det
är också i ett sådant samhälle som biblioteken ska placeras in. Den biblioteksutveckling som
bland annat skett under de senaste 20 åren har denna informations- och tekniktillväxt som sin
historiska kontext.

5.2 SVENSK BIBLIOTEKSUTVECKLING UNDER DE SENASTE ÅRTIONDENA

Med teknikutvecklingen och informationsexpansionen öppnas alltså möjligheter för utveck-
lingen av digitala bibliotek. Som framgått ovan har tankar om tekniska lösningar som exem-
pelvis datorer som framtidens lagringsmedium för information gått i riktning mot utvecklan-
det av digitala bibliotek sedan mitten av 1940-talet. Det historiska och samhälleliga samman-
hang i vilket denna utveckling kan placeras in har nu beskrivits. Det är därför dags att göra en
närmare granskning av den biblioteksutveckling som skett, med särskild fokus på de senaste
20 åren och med tekniken som ett centralt intresseområde. Denna genomgång uppfattar jag
som en skildring av den närmaste kontext inom vilken den svenska bibliotekspressens diskus-
sioner kring digitala bibliotek kan placeras. I detta avsnitt fokuseras de svenska förhållandena
och den utveckling som biblioteksväsendet i detta land genomgått under i första hand tidspe-
rioden 1980 till 2002.

                                                
130 Deegan och Tanner (2002) s 2-4
131 Feather (1998) s 5-7, 205-208
132 Deegan och Tanner (2002) s 4
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5.2.1 Tekniska framsteg

Teknikens framåtskridande har haft stor betydelse i samhällsförändringen och för bibliotekens
utveckling. Datorn har fått en allt mer framskjuten plats i biblioteket, bland annat för infor-
mationssökning. Tidigare fungerade bibliotekarien som intermediär mellan användaren och
datorn men nu är tendensen den att användarna i ökande utsträckning själva får söka via
publika datorer i biblioteket. Deegan och Tanner framhåller att biblioteken dessutom alltid
gjort försök att mekanisera arbetet på olika sätt genom de tekniska lösningar som funnits till-
gängliga.133

För svensk del kan Källgren konstatera att det nästan blivit trångt på de svenska biblioteken, i
och med att nya medier tagit plats vid sidan av de gamla. CD-ROM, datorer och videofilm
samsas med böcker och tidskrifter. Publika datorer har blivit ett vanligt inslag i de svenska
biblioteksinteriörerna. Denna utveckling har skett under de senaste 30 åren och kännetecknas
bland annat av musikmediets entré i bibliotekshyllorna under 1970-talet, liksom av videons
intåg på biblioteken, med en rasande debatt som följd, under de första åren av 1980-talet.134

Biblioteksdatoriseringen i Sverige inleddes på allvar under 1980-talet. Med denna utveckling
följde en debatt kring informationsteknologin som ett hot eller löfte, bland annat utifrån frågor
om makten över den nya tekniken. Det var till en början inte självklart att biblioteken skulle
utnyttja den nya tekniken, även om detta så småningom blev den bestående effekten av ut-
vecklingen. Biblioteken visade sig överlag alltmer intresserade av den nya tekniken. De
svenska biblioteken införde egna datasystem liksom utnyttjade Bibliotekstjänsts BUMS med
databasen BURK.135 Det är tydligt att biblioteken sedan dess konsekvent följt denna datorise-
ringsväg. Zetterström framhåller exempelvis att 1990-talet inneburit något av en teknisk re-
volution på de svenska biblioteken. Ett ökande antal datorer liksom en allt mer datoriserad
verksamhet har blivit några resultat av denna utveckling. Med den tekniska utvecklingen fö l-
jer också ett ökande informationsflöde för biblioteken att ta hand om. 136

Tekniken har möjliggjort en långtgående automatisering på de svenska biblioteken, bland
annat vad gäller in- och utlåningsförfarandet, kravrutiner och fjärrlånehantering.137 Det kan-
ske tydligaste tecknet på denna automatisering utgörs av den datoriserade katalogen, ofta till-
gänglig via webben och benämnd OPAC.138 Den övervägande majoriteten av de svenska bib-
lioteken har under 1980- och i första hand 1990-talet registrerat sina samlingar i datoriserad
form och de flesta av dem använder numera också webben för att tillgängliggöra denna för
publik användning. Användningen av olika elektroniska databaser online är en annan möjlig-
het som tekniken medför.139 En effekt för biblioteken när det gäller denna utveckling av elek-
troniska medier är att frågor om upphovsrätt och databaslicenser på ett annat sätt än tidigare
kommit i fokus. Frågan om upphovsrätt har visserligen biblioteken sedan tidigare fått befatta
sig med, men de elektroniska medierna medför delvis andra krav än de tryckta inom detta
område.140

                                                
133 Deegan och Tanner (2002) s 15-18
134 Källgren (1997a) s 16, Källgren (1997b) s 120-121 och Johansson (1997) s 101
135 Chambert och Skogmar (1986) s 9-14. BUMS står för Bibliotekstjänsts utlånings- och mediakontrollsystem
medan BURK är Bibliotekstjänsts bibliografiska register där katalogiseringen sker.
136 Zetterström (1997) s 28
137 Svenska kommunförbundet (2002-01-11) och Källgren (1997) s 23
138 OPAC står för Online Public Access Catalog.
139 Kulturnät Sverige (1997) s 46-48
140 Ingvar (1997) s 144-145
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Forskningsbiblioteken har internationellt sett ofta legat i täten för de tekniska framstegen i
biblioteksvärlden. Den tidiga implementeringen av informationsteknologin i forskningsbibli-
oteken uppfattas bland annat vara en följd av att universiteten ofta har vetenskapliga institu-
tioner som sysslar med utvecklingen av denna teknik. Det är också i denna forskningsbiblio-
teksmiljö som tankar kring utvecklandet av digitala bibliotek i första hand spirat, också det
genom kopplingen till den tekniska utvecklingen där.141 Detta stämmer väl med den svenska
utvecklingen. I slutet av 1990-talet konstateras till exempel angående forskningsbiblioteken
att de ”…kommit mycket långt i sin IT-användning…[…] Det beror främst på att en stor
grupp högskolebibliotek finns med bland forskningsbiblioteken, och landets universitet och
högskolor ligger generellt långt framme vad gäller IT-användning.”142  Höglunds och Sjölan-
ders studie av Umeå universitetsbibliotek bekräftar bilden av den automatisering som skett på
högskolebiblioteken. De visar att detta bibliotek byggt upp ett datanätverk och införskaffat
databaser tillgängliga via webben och CD-ROM.143 Möjligheterna med elektronisk publice-
ring innebär också nya förutsättningar för forskningsbiblioteken, bland annat genom utgivning
av vetenskapligt material i elektronisk form liksom användningen av elektroniska tidskrifter
och böcker. Med den ökande fokuseringen på elektroniskt tillgängligt material följer för
forskningsbiblioteken del också frågor om nationella licenser för databaser, vilka kan vara
tämligen kostsamma. Teknikutvecklingen har också fört med sig en virtualisering av forsk-
ningsbiblioteken. Mer eller mindre konkreta planer på skapandet av egna digitala bibliotek
finns således bland de svenska forskningsbiblioteken. Hagerlid kan dock konstatera att dessa
möjligheter ännu inte utnyttjas fullt ut inom svenskt  biblioteksväsen. 144

I den svenska biblioteksvärlden har den tekniska utvecklingen varit uppdelad på två fronter.
Månsby noterar att den dels varit kopplad till folkbiblioteken och dels till forskningsbibliote-
ken. Datoriseringen inom forskningsbiblioteken har i det hänseendet bland annat känneteck-
nats av utvecklingen av det gemensamma datorbaserade systemet LIBRIS (LIBRary Informa-
tion System) från 1972. För folkbibliotekens del har denna utveckling från 1974 varit knuten
till Bibliotekstjänst och BUMS med databasen BURK.145 Sedan början av 2000-talet har ett
samarbete mellan katalogerna utvecklats, vilket möjliggjort samsökningar. Utvecklingen fort-
går genom skapandet av den så kallade ’Virtuella samkatalogen för svenska bibliotek’.146

Inom svensk biblioteksforskning märks också sedan tidigt 1980-tal ett intresse för teknikens
betydelse för biblioteken. År 1979 inrättades till exempel Delegationen för vetenskaplig och
teknisk informationsförsörjning (DFI), där bland annat biblioteksforskning initierades. DFI
fick ansvar för utvecklingen av LIBRIS och handlade också bidragsanslag till forskning.
Bland de biblioteksforskningsprojekt som DFI satsade på under 1980-talet märks LIBLAB
vid Linköpings universitet.147 I LIBLAB har målsättningen varit att studera informationstek-
nologins effekter för bland annat bibliotek. En viktig aspekt i detta var att utveckla och testa
teknologin i förhållande till dokumentbeskrivning och dokumentsamlingar, bland annat ge-
nom skapandet av en ny typ av bibliotekskatalog, den så kallade HYPERCATalog. 148 Bidra-
gen till detta projekt fortsatte även sedan DFI upplösts och Forskningsrådsnämnden (FRN)
övertagit flera av DFIs uppgifter. FRN satsade dock också på biblioteksforskning kring kul-

                                                
141 Birdsall (1994) s 37-38
142 Kulturnät Sverige (1997) s 50
143 Höglund och Sjölander (1995) s 272-273
144 Hagerlid (1996) s 27
145 Månsby (1997) s 129-130
146 Rabe (2000) s 25
147 Hagerlid (1986) s 176-177. LIBLAB står för Library and Information Science Laboratory.
148 Linghammar (2000)
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turpolitik, vilket var ett område som nämnden menade hade blivit eftersatt under DFIs da-
gar.149

Med teknikens hjälp har alltså biblioteken under de senaste årtiondena kunnat automatisera
sitt arbete och digitalisera sina samlingar. Ett intresse för att använda tekniken för att tillgäng-
liggöra kulturarvsmaterial har sedan mitten av 1990-talet också gjort sig gällande. Digitalise-
ring av kulturarvsmaterial sker på många platser i Sverige genom ett samarbete mellan arkiv,
bibliotek och museum, så kallade ABM-projekt. Ännu är detta arbete endast i sin begynnelse.
De flesta av de medverkande institutionerna är i nuläget sysselsatta med grunden i digitalise-
ringen, den första registreringen av förteckningar, register och kataloger. Arbetet är sedan
tänkt att fortsätta genom att beskrivningarna i posterna görs mer utförliga liksom att bilder
och 3D-modeller ska kunna adderas. Det nyare och mest populära materialet digitaliseras först
medan äldre material har en tendens att bli liggande.150

Denna svenska utveckling följer de faser Hjerppe identifierar i bibliotekens virtualisering.
Den första fasen inträdde då samkataloger utvecklades, med möjlighet för flera bibliotek att
förteckna sina samlingar i en gemensam katalog. Med sådan samkataloger följde ökande möj-
ligheter till fjärrlån mellan biblioteken. För svensk del var det skapandet av LIBRIS och
BUMS/BURK som utgör detta första steg i utvecklingen. En ny fas inleddes då dokumentle-
veranserna förbättrades via datorer och nätverk. När sedan OPACer och andra liknande kata-
loger kunde göras tillgängliga även utanför själva biblioteket innebar det att en ny fas i ut-
vecklingen inträdde. Idag är vi inne i den fjärde fasen, vilken kännetecknas av att dokument
skapas och distribueras i elektronisk form, bland annat via datorer.151

5.2.2 Svensk biblioteksutveckling i övrigt under den studerade perioden

Teknikutvecklingen har kanske inneburit de största förändringarna för biblioteken under de
senaste årtiondena. Även andra utvecklingstendenser kan dock identifieras under denna tid.
En organisationsförändring har exempelvis sedan 1980-talet givit sig till känna för bibliote-
kens del, vilket tagit sig flera uttryck. Den politiska organisationen har på flera platser föränd-
rats så att kulturnämnder, där biblioteken hade en viktig position, tagits bort och biblioteken
istället placerats in i kommunens övriga organisation på ett mer perifert sätt.152 Under 1990-
talet har också intresset för nya organisationsformer för biblioteken givit sig till känna. Det är
skapandet av sambiblioteken i Härnösand och Visby uttryck för. Det samarbete mellan folk-
och högskolebibliotek som dessa sambibliotek innebär har medfört att gränserna mellan de
olika bibliotekstyperna delvis lösts upp.153 Ett tredje exempel på organisationsförändringar är
försöken att driva bibliotek på entreprenad, bland annat i Åre i början av 1990-talet.154

Trenden inom biblioteksvärlden har dessutom gått mot ökad decentralisering. Rättigheter,
såsom deltagande i budgetarbetet, och skyldigheter, i form av ansvar för att skaffa finansiella
bidrag till biblioteket, har flyttats ut till de enskilda biblioteken. 155 Med denna decentralisering
har följt en förändring i riktning mot vad Stensson kallar en ekonomisering av biblioteken.
Med detta begrepp avser hon en ökande fokusering på ekonomiska aspekter i biblioteksarbe-

                                                
149 Hagerlid (1991) s 3-16
150 Kulturnät Sverige (1997) s 46, 55-56
151 Hjerppe (1993) s 89-90
152 Enström (1995) s 212-213
153 Lidman (2000) s 41-46
154 Bostedt (1995) s 3-15
155 Audunson (1996) s 47-48
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tet.156 Denna inriktning mot ekonomifrågor framhävdes ytterligare i och med den ekonomiska
krisen under det tidiga 1990-talet. För bibliotekens del blev det nödvändigt med besparingar
och omprioriteringar i verksamheten. 157 I detta sammanhang kan också det faktum att begrepp
som marknadsföring, utvärdering och målstyrning alltmer kommit att lyftas fram för bibliote-
kens del ses. Audunson uppfattar detta som en marknadsanpassning av biblioteken, där frågor
om avgiftsbeläggning och resultat blivit allt viktigare.158

Under 1990-talet har också ett större fokus på utbildning märkts i samhället. Politiska beslut i
utbildningsfrågor, som exempelvis satsningen på Kunskapslyftet och på en utbyggd högskole-
och distansutbildning men också på nya pedagogiska metoder såsom problembaserat lärande,
har fått konsekvenser för biblioteken. Utvecklingen av sambibliotek kan ses som en sådan
konsekvens. För folkbibliotekens del har dessa samhällsförändringar bland annat medfört att
nya användargrupper har börjat utnyttja biblioteken. Studenterna är en viktig sådan grupp.
Dessa studenter finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet, från grundskola till vuxenut-
bildning och universitetsstudier. Detta är heller ingen homogen grupp i fråga om ålder, bak-
grund och behov, vilket ställer stora krav på biblioteken i deras strävanden att betjäna sina
användare. Hagerlid visar också att högskolebiblioteken haft en liknande utveckling med en
stor tillströmning av nya studenter till högskolans bibliotek. I dessa sammanhang konstateras
också att de svenska biblioteken är välbesökta institutioner, där besökarna ofta besitter en
positiv inställning till sina bibliotek.159

Inom Kommunförbundet bedöms utvecklingen gå i riktning mot en uppfattning om bibliote-
ket som ett kunskapscentrum, 160 en biblioteksidentitet som dock konkurrerar med andra.
Många användare är idag bättre utbildade, har större kunskaper om det område de är intresse-
rade av och ställer större krav på sitt bibliotek. Vestheim talar i detta sammanhang om de må l-
rationella användarna. För folkbibliotekens del innebär denna utveckling ett dilemma, utifrån
frågan om vem biblioteket ska vara till för. Ska informationsförmedling gå före kulturför-
medling? Ska folkbildning prioriteras före biblioteket som social mötesplats?161 Just sådana
frågor om bibliotekens identitet och roll har fått ökad uppmärksamhet i och med de samhälls-
förändringar som sker. I takt med att bibliotekens uppgifter förändras börjar bibliotekets roll i
samhället att ifrågasättas. Några av de roller som diskuteras för bibliotekets del är rollerna
som kulturförmedlare, informationsförmedlare, socialarbetare samt som kunskap- och infor-
mationsorganisatör. Relationerna mellan dessa roller är alltså inte helt enkla och vilken roll
som ska prioriteras är heller inte alltid tydligt.162

Biblioteket såsom del i den kulturpolitiska sfären har under de senaste 20 åren inte rönt något
större intresse på riksnivå. En efterlängtad men omdebatterad ramlag för den svenska biblio-
teksvärlden (SOU 1996:1596) kunde 1997 visserligen införas,163 men trots detta kan bibliote-
ken inte uppfattas vara något högprioriterat område inom politiken. Såsom del i den politiska
verksamheten i kommunerna är biblioteken beroende av politiska svängningar i samhället.
Vestheim visar dock att biblioteksområdet utmärks av stor enighet bland politiker från olika
partier, på ett sätt som snarast gör biblioteket osynligt i politiken. Denna ringa politiska upp-

                                                
156 Stensson (1995) s 172-176
157 Enström (1995) s 205
158 Audunson (1996) s 50-51
159 Källgren (1997a) s 25, Nowé, Berglund och Höglund (2002) s 361-365 samt Hagerlid (1996) s 16-17
160 Svenska kommunförbundet (2002-01-11)
161 Vestheim (1992) s 147-148
162 Audunson (1996) s 51 och Enström (1995) s 210-211
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märksamhet som ägnas biblioteken har bland annat haft till följd att biblioteken själva sökt
nya vägar för samarbete i olika nätverk och liknande.164

Under 1980- och 90-talen har också en förändring av biblioteksutbildningen skett. Denna för-
ändring är dels organisatorisk, såtillvida att utbildning numera bedrivs på fyra platser i Sveri-
ge: Borås, Lund, Umeå och Uppsala, och dels innehållsmässig. Med de organisatoriska fö r-
ändringarna och instiftandet av nya lärosäten för biblioteksutbildningen i slutet av 1980- och
början av 90-talet skedde även en akademisering och teoretisering av hela utbildningen. Den
tidigare yrkesutbildningen för bibliotekarier omvandlades till en magisterutbildning i ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap. Den första professuren i ämnet inrättades 1993 vid
Göteborgs universitet  och forskarutbildning bedrivs numera inom ämnet. I utbildningen har
fokus allt mer övergått från praktiskt biblioteksarbete till informationshantering. De utexami-
nerade från denna utbildning konkurrerar numera inte enbart med andra biblioteksutbildade
utan också med andra yrkesgrupper som sysslar med informationshantering, bland annat eko-
nomer och journalister.165

Sammanfattningsvis kan fastslås att en omfattande teknisk utveckling under de senaste 20
åren varit tydlig på de svenska biblioteken. Denna utveckling har tagit sig uttryck i en bety-
dande datoranvändning på biblioteken, med Internetuppkopplingar, tillgång till CD-ROM-
databaser liksom till elektroniska tidskrifter och böcker. LIBRIS och BURK/BUMS finns
tillgängliga för biblioteken att registrera sina samlingar i, idag möjliga att nå genom samsök-
ningar i de båda samkatalogerna. För bibliotekens del har arbetet med information i elektro-
nisk form inneburit en betoning också på digitalisering av kulturarvsmaterial, ofta i samarbete
med arkiv och museer. I övrigt märks en organisatorisk utveckling av biblioteken med nya
bibliotekstyper, såsom sambibliotek, och nya driftsformer, exempelvis entreprenad. Ekonomi,
marknadsföring och resultatfokusering är också frågor som fått ökande betydelse för bibliote-
ken. Bibliotekets roller i samhället omförhandlas och rollen som informations- och kunskaps-
centrum betonas allt mer i dagens informationsålder. Samtidigt har biblioteket blivit föremål
för statlig lagstiftning, även om biblioteksfrågan i sig inte tycks vara särskilt politiserad. En
akademisering av utbildningen för biblioteksarbete har också gjort sig gällande under perio-
den och de utexaminerade från denna utbildning konkurrerar nu allt mer med andra yrkes-
grupper som också sysslar med informationshantering.

                                                
164 Vestheim (1992) s 87-91, 148-149
165 Lööf (2000) s 37-43
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6. DIGITALA BIBLIOTEK I SVENSK BIBLIOTEKSPRESS

I detta kapitel är det artiklarna i de fem tidskrifterna som kommer till tals. Det är via en
genomgång av dessa som diskursen kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress under
åren 1980 till 2002 studeras. En genomgången av materialet görs, först genom en mer generell
granskning av vad som sagts om digitala bibliotek och deras tekniska förutsättningar och se-
dan utifrån ett urval artiklar som mer i detalj studeras. Kapitlet avslutas med en analys av
diskursordningen i förhållande till dess kontext.

6.1 VALET AV TIDSKRIFTER

I kapitlet om metod och material redogjordes för de fem svenska tidskrifter med relation till
biblioteksvärlden som studeras i denna uppsats. Dessa fem tidskrifter är Biblioteksbladet
(BBL), Bibliofack/DIK-forum (DIK), Human IT (HIT), Svensk biblioteksforskning (SVBF)
och  Tidskrift för dokumentation (TD). Av dessa finns BBL, DIK och TD tillgängliga under
hela den studerade perioden medan SVBF tillkommer 1989 och HIT 1997.166

Valet av dessa fem tidskrifter baseras på deras kopplingar till den svenska biblioteksvärlden
och på det faktum att de har relativt olika inriktningar. Hur dessa kopplingar till biblioteks-
världen ser ut skiljer sig dock mellan tidskrifterna. Medan BBL, DIK och SVBF säkert inte
uppfattas som särskilt problematiska i sammanhanget finns det förmodligen fler övervägan-
den att göra när det gäller till exempel HIT och kanske även TD. Hos BBL, DIK och SVBF
finns en klart uttalad inriktning mot bibliotek, i BBL och SVBF redan i titeln medan DIK om-
nämner biblioteksintresset i presentationen av tidskriften. Medan BBL har en koppling till
svenskt biblioteksväsen generellt sett, bland annat gentemot folkbiblioteken, har DIK alltså ett
fackligt perspektiv. De är dock båda riktade mot biblioteksprofessionen medan SVBF har ett
mer teoretiskt och vetenskapligt perspektiv på biblioteken. Dessa tre tidskrifters koppling till
biblioteksvärlden liksom deras skilda inriktningar menar jag gör dem möjliga att inkludera i
denna studie. I TD finns däremot inte någon explicit koppling till biblioteksvärlden. Tidskrif-
ten fokuserar på utvecklingen inom det informationstekniska området. Såsom ämnet B&I och
själva biblioteksutbildningen utvecklats finns emellertid idag en allt tydligare koppling mellan
informationshantering och arbeten inom bland annat bibliotek. I tidskriften finns exempelvis
många artiklar som vänder sig till personal vid företags- och forskningsbibliotek medan
kopplingen till folkbiblioteken däremot inte är specifikt markerad. En sådan inriktning upp-
fattar jag ger tidskriften en koppling till den svenska biblioteksvärlden, om än på ett något
annat sätt än i BBL, DIK och SVBF. Det gör att jag anser att dess medverkan i uppsatsen
möjliggörs. Mer problematisk i sammanhanget är HIT. Från början utgavs HIT visserligen via
Bibliotekshögskolan i Borås, vilket ger en viss koppling till biblioteksvärlden. Sedan 2001
drivs dock tidskriften av en redaktionskommitté med representanter från flera av institutioner-
na vid Högskolan i Borås och från andra forskningscentra. Det kan ses som ett steg bort från
biblioteksvärlden. Då det trots denna omorientering fortfarande finns flera redaktionsmed-
lemmar från olika biblioteksinstitutioner liksom att huvudredaktörerna är knutna till Biblio-
tekshögskolan i Borås, menar jag att det ändå går att tala om någon form av biblioteksanknyt-
ning. Bibliotekens teknikutveckling gör även tidskriftens intresseområde angelägen för de
svenska biblioteken, vilket är ett annat argument för tidskriftens medverkan i studien.

                                                
166 Se även avsnitt 3.3
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6.2 DIGITALA BIBLIOTEK I SVENSK BIBLIOTEKSPRESS 1980 TILL 2002

Här kommer resultaten från genomgången av tidskriftsartiklarna att summeras utifrån de tids-
perioder som de är skrivna inom. Urvalsperioderna dras ihop i tre huvudgrupper, 1980-talet,
1990-talet och 2000-talet. Det betyder alltså att det är fler urvalsperioder som ryms inom des-
sa grupper, förutom för 2000-talet. Det som redovisas här är de hänvisningar som görs till
förutsättningarna för digitala bibliotek, till företeelsen digitala bibliotek samt till hur begrep-
pen för denna företeelse används.

6.2.1 Digitala bibliotek i svensk bibliotekspress under 1980-talet

Under 1980-talet är det BBL, DIK (här dock delvis i form av Bibliofack, fackförbundets bib-
liotekssektions tidning som utgavs fram till 1983 och som därefter alltså uppgår i den gemen-
samma tidskriften DIK) och TD som är aktuella för analys. SVBF började visserligen utges
1987 men detta var mer ett introduktionsnummer till tidskriften och innehöll inga artiklar med
intresse för denna studie.

Tabell 1. Antalet tidskriftsnummer från åren 1980-1982 och 1985-1987 med artiklar
kring (förutsättningarna för) digitala bibliotek

Tidskrift Antal nummer/år Antal nummer/år med artiklar kring (förut-
sättningarna för) digitala bibliotek

BBL 14 nummer Mellan 5 och 11 nummer
DIK 22 nummer Mellan 6 och 12 nummer
TD 4 eller 5 nummer Mellan 2 och 4 nummer

Källa: BBL (1980-1982), (1985-1987), Bibliofack  (1980-1982), DIK (1985-1987), TD (1980-1982), (1985-1987)

Datorisering och automatisering av bibliotek är frågor som rönte relativt stor uppmärksamhet
i tidskrifterna redan från det tidiga 1980-talet. I BBL diskuteras datorer och datorisering av
bibliotek i nästan vartannat nummer av tidskriften. Även i Bibliofack och DIK finns artiklar i
detta ämne i nästan hälften av numren, medan det i TD finns datorartiklar i drygt hälften av
alla nummer. Under den andra tidsperioden av 1980-talet är förhållandet ungefär detsamma
vad gäller antalet artiklar som kan relateras till förutsättningarna för skapandet av digitala
bibliotek. BBL har datorartiklar i drygt hälften av sina nummer, DIK i knappt hälften av num-
ren och TD i de flesta av sina nummer. Flera temanummer som rör datorer och bibliotek
märks i BBL och Bibliofack/DIK.167

Den första urvalsperioden av 1980-talet, åren 1980-1982, uppvisar ett flertal artiklar i BBL
som till stor del kan kopplas till utvecklingen av datorerna och vilken påverkan dessa har för
biblioteken. Vid flera tillfällen påtalas behovet av en svensk biblioteksdiskussion kring frågor
om datorisering. Dessa uppmaningar tycks dock inte ha resulterat i några större datoriserings-
debatter i tidskriften, även om ämnet datorisering i sig alltså rönte relativt stor uppmärksam-
het. Under det tidiga 1980-talet visar BBLs artiklar att synen på denna datautveckling på de
svenska biblioteken inte enbart är positiv utan att även negativa röster hörs. Överlag är det
dock de positiva rösterna som märks mest och tilltron till detta medium tycks vara stor.168

                                                
167 BBL (1980-1982), (1985-1987), Bibliofack  (1980-1982), DIK (1985-1987), TD (1980-1982), (1985-1987)
168 BBL (1980-1982)
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Under det tidiga 1980-talet märks i BBL och Bibliofack också ett flertal artiklar kring utveck-
lingen av LIBRIS och i ännu högre grad BURK/BUMS. Dessa diskussioner rör både utveck-
lingen av dessa båda samkataloger och implementeringen av dem på svenska bibliotek.
Många artiklar kretsar kring hur olika bibliotek i praktiken använder och arbetar med BUMS.
Även användningen av andra elektroniska databaser diskuteras, bland annat den europeiska
databasen Euronet. I båda tidskrifterna finns också artiklar som berör andra elektroniska me-
dier än datorn. Särskild uppmärksamhet ges teledatan, med reportage från England där tele-
datasystemet Prestel presenteras. Videon är ett annat sådant medium som i viss utsträckning
berörs av tidskrifterna, bland annat genom att diskutera bokens framtid i förhållande till vide-
ons framsteg. I Bibliofack finns dessutom intressanta notiser från andra länder, bland annat
om hur datorer används på bibliotek i Norge och Danmark, liksom om online-teknikens an-
vändning på amerikanska bibliotek.169

TDs artiklar om datorer och datorutveckling från det tidiga 1980-talet är inte på samma sätt
kopplade till bibliotekens användning av tekniken som i de andra två tidskrifterna. Här är det
istället i större utsträckning själva informationen som ställs i centrum. Det gör att frågor om
elektronisk publicering och digital teknik lyfts fram som intressanta i TD. Tidskriften inne-
håller också artiklar om utländska dataarkiv med maskinläsbara filer, om databassystem och
om informationslagring- och återvinning med datorers hjälp. Dokumentleveranser online är
ett annat område som diskuteras i ett flertal artiklar i tidskiften under denna period.170

Under den andra urvalsperioden under 1980-talet, åren 1985-1987, är många av de för denna
studie aktuella diskussionerna i BBL och DIK knutna till användningen av olika datasystem
på biblioteken, med en tydlig praktisk inriktning. Dessa typer av frågor blir mer frekventa
medan problematiken kring de nationella samkatalogerna inte berörs i lika stor utsträckning
som tidigare. Medan det tidigare talats mycket om ADB är det nu IT och även i viss mån in-
formationssamhället som träder fram som frekventa termer i tidskrifterna. Recensioner av
böcker om datorer och datoranvändning på bibliotek förekommer också allt mer, liksom an-
nonser för datasystem för bibliotek. Frågor om möjligheterna med elektronisk publicering och
e-böcker tas nu upp i BBL, vilket redan tidigare under 1980-talet alltså också var fallet i TD.
Informationsöverföring, användning av databaser och dokumentleveranser online är andra
frågor som ägnas stor uppmärksamhet i TD under perioden 1985-1987.171

Under 1980-talet talas således i de studerade tidskrifterna en hel del om den teknik som så
småningom kommer att användas vid skapandet av digitala bibliotek. Några direkta hänvis-
ningar till företeelser med beteckningar som framtidens bibliotek och elektroniska bibliotek
förekommer emellertid också. Framtidens bibliotek är en beteckning som används om ett tek-
nikberoende bibliotek. Det datoriserade biblioteket är en sådan vanligt förekommande bild av
framtidens bibliotek i tidskrifterna. Detta bibliotek diskuteras i både BBL och TD i förhållan-
de till Lancaster och hans böcker om framtidens bibliotek, i vilka han förutspår en utveckling
mot det papperslösa samhället.172

När det gäller de explicita hänvisningar som görs till elektroniska bibliotek är dessa också
kopplade till teknikens utveckling. Utgivningen av Bibliotekstjänsts debattbok På väg mot det
elektroniska biblioteket? Sju inlägg om datorn i biblioteksarbetet 1980 leder till recensioner
av denna i både BBL och Bibliofack under 1981. Den senare artikeln kommer att studeras mer

                                                
169 BBL (1980-1982), Bibliofack (1980-1982)
170 TD (1980-1982)
171 BBL (1985-1987), DIK (1985-1987), TD (1985-1987)
172 BBL (1985) nr 7, s 139, TD (1981) nr 2, s 49
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detaljerat i avsnitt 6.3 men den förra kan vara intressant att titta närmare på här. I recensionen
konstateras att det elektroniska biblioteket snarast ska uppfattas som det datoriserade bibliote-
ket, med tillgång till de nationella samkatalogerna, möjligheter till biblioteksautomatisering
och informationssökning.173 Flera liknande hänvisningar till beteckningen elektroniska bibli-
otek görs också, exempelvis i referat från TLS-konferensen med namnet ’Det elektroniska
biblioteket’. Vid konferensen avhandlas elektronikens och datautvecklingens betydelse för
biblioteken. Integrerade datasystem för biblioteken med möjligheter till administrativa upp-
gifter, datoriserad bibliotekskatalog, elektronisk tidskrifts- och fjärrlånehantering, online-
sökning i databaser och så vidare diskuteras bland annat. I BBL påpekas dock att det elektro-
niska biblioteket ännu inte är en realitet i Sverige men att förutsättningarna börjar märkas för
en sådan utveckling.174 Just denna koppling mellan det elektroniska och det datoriserade bib-
lioteket är tydlig under 1980-talet. Det är i den bemärkelsen beteckningen används också i två
artiklar i BBL och DIK om ett amerikanskt bibliotek som benämner sig elektroniskt. Här an-
vänds ett integrerat bibliotekssystem med datorbaserad informationssökning, automatiserade
administrativa uppgifter och elektronisk post. Katalogen är online-uppkopplad och doku-
mentleveranser med mera sker online.175

Intressanta exempel på artiklar som berör utvecklingen mot digitala bibliotek, även om detta
inte görs uttalat i dem, är de som behandlar biblioteksprojektet LIBLAB och deras HYPER-
CATalog. I BBL ges en genomgång av projektidén och inriktningen för projektet i en artikel
om DFI. TD har en artikel som sätter in LIBLAB i ett mer teoretiskt sammanhang genom att
fokusera på utvecklingen av hypertext och fulltextmöjligheter i databaser. Skapandet av per-
sonliga bibliotek med möjligheter till länkning mellan dokument, bra sök- och navigerings-
möjligheter framläggs i artikeln, vilket pekar mot en utveckling av digitala bibliotek.176

6.2.2 Digitala bibliotek i svensk bibliotekspress under 1990-talet

Artiklar i tidskrifterna BBL, DIK, SVBF och TD används i första hand för att beskriva diskur-
sen kring digitala bibliotek under 1990-talet. Under 1997 tillkommer dock HIT. Då genom-
gången av denna tidskrift är gjord utifrån samtliga årgångar är det alltså åren 1997-1999 som
refereras i detta avsnitt.

                                                
173 BBL (1981) nr 3, s 59
174 BBL (1985) nr 14, s 326, TD (1985) nr 4, s 115
175 BBL (1985) nr 11/12, s 269, DIK (1985), nr 13, s 10-12
176 BBL (1986) nr 6/7, s 180, TD (1985) nr 3, s 80
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Tabell 2. Antalet tidskriftsnummer från åren 1990-1992 och 1995-1997 respektive 1997-
1999 med artiklar kring (förutsättningarna för) digitala bibliotek

Tidskrift Antal nummer/år Antal nummer/år med artiklar kring (förut-
sättningarna för) digitala bibliotek

BBL 10 nummer Mellan 7 och 9 nummer
DIK 18 eller 20 nummer Mellan 1 och 13 nummer
HIT 4 nummer 4 nummer
SVBF 4 nummer Mellan 1 och 3 nummer
TD 4 nummer Mellan 2 och 4 nummer

Källa: BBL (1990-1992), (1995-1997), DIK (1990-1992), (1995-1997), HIT (1997-1999),  SVBF (1990-1992),
(1995-1997), TD (1990, 1992-1993)

Under 1990-talets tidigare del finns i BBL data- och teknikrelaterade artiklar i de flesta av
tidskriftsnumren, vilket också gäller för TD. I DIK är artikelantalet mindre, med artiklar i någ-
ra nummer per år. SVBF har mer eller mindre tydliga exempel på artiklar i åtminstone några
nummer per år. Den senare delen av 1990-talet uppvisar en liknande frekvens i BBL som tid i-
gare under 1990-talet, med artiklar i de allra flesta numren. Detta gäller nu också för DIK. TD
i sin tur har också flera sådana artiklar om teknik och datorisering i sina nummer. I SVBF
finns några artiklar per år. HIT slutligen har artiklar som berör datorer och tekniken för till-
gängliggörande av elektronisk information i varje nummer, i stort sett alla artiklar berör detta
område.177

Artiklarna under det tidiga 1990-talet, åren 1990-1992, handlar fortfarande till viss del om
datoriseringen av biblioteken men även andra frågor förs fram. I DIK talas det exempelvis om
datoriseringen av museum och arkiv i större utsträckning än av bibliotek. Här är det ekono-
miska spörsmål som i stor utsträckning diskuteras, bland annat relaterat till de ekonomiska
svårigheterna för kommunerna vid denna tid. Entreprenad, marknadsföring och kultur är
andra intresseområden för DIK under det tidiga 1990-talet. Inga hänvisningar görs till förete-
elser som liknar digitala bibliotek, även om det talas om ett Mediatek i en av artiklarna. Detta
är ett bibliotek som satsar på användningen av multimedia, CD-ROM och databassökningar,
främst med hänvisning till möjligheterna att göra informationen lättillgänglig.178

I BBL finns ett flertal artiklar som använder beteckningar som elektroniskt eller virtuellt bib-
liotek. Digitalt bibliotek dyker också för första gången upp som term i BBL under denna peri-
od. Det sker i en kort notis om Nelsons tankar om en övergång från tryckt till elektronisk in-
formation, med användningen av hypertext som en viktig effekt. Någon mer ingående defini-
tion görs dock inte av själva begreppet. Inte heller de andra två begreppen definieras då de
används, även om vissa kännetecken för dem diskuteras. Det elektroniska biblioteket i sin tur
utpekas i en av BBLs artiklar som något utöver det datoriserade och automatiserade bibliote-
ket. Det som i artikeln läggs till den tidigare synen på det elektroniska biblioteket är utnyt t-
jandet av nätverksteknologi för att knyta samman bibliotekskataloger, andra informationskäl-
lor, biblioteket och användarna. I en annan artikel är det också genom att hänvisa till Internets
utveckling som de elektroniska och virtuella biblioteken diskuteras. Genom att ansluta bibli-
otekens datasystem till Internet kan början till en utveckling av dessa nya bibliotekstyper
möjliggöras. En mer ingående definition av begreppet elektroniskt bibliotek görs också i

                                                
177 BBL (1990-1992), (1995-1997), DIK (1990-1992), (1995-1997), HIT (1997-1999),  SVBF (1990-1992),
(1995-1997), TD (1990, 1992-1993)
178 DIK (1990-1992), bland annat (1992) nr 16, s 14-15
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Skogmars artikel från 1991, vilken kommer att studeras mer i detalj i avsnitt 6.3. I en artikel
om virtuella bibliotek kopplas dessa till användningen av virtuella, skenbara böcker. Virtuella
bibliotek diskuteras även i SVBF. Här relateras dessa bibliotek till informationssökningssy-
stem online, där det virtuella biblioteket ses som den ultimata tillämpningen av telekommuni-
kationens och Information Retrieval-forskningens framsteg. I framtiden menar artikelförfatta-
ren att sökningar i en ’universell’ databas kommer att medges, vilket i så fall ger användarna
en känsla av att befinna sig i ett gemensamt rum, ett virtuellt bibliotek. I SVBF finns även en
artikel från 1992 som mer i detalj definierar begreppet elektroniskt bibliotek, men denna åter-
kommer vi till i avsnitt 6.3.179

Under detta tidiga 1990-talet märks också fler artiklar med utgångspunkt i beskrivningar av
LIBLAB och deras verksamhet med HYPERCATalog. I SVBF talas om detta projekt i en
artikel om DFI och FRN. Artikelförfattaren menar att DFI präglades av den orealistiska tek-
nikentusiasm som var allmänt förekommande under slutet av 1970-talet. Denna uppfattning
om teknikens möjligheter ledde till en bred syn på information, med en underordning av bib-
lioteket som institution. Detta märks i DFIs forskningssatsningar på bland annat LIBLAB,
menar artikelförfattaren. Ett annat konkret exempel på användningen av tekniken för skapan-
det av nya biblioteksformer märks i utvecklingen av Lunds elektroniska bibliotek, vilket dis-
kuteras i en artikelserie i TD. Detta biblioteksprojekt syftar till att introducera och sprida kun-
skap om möjligheterna med elektronisk informationsspridning. Det elektroniska biblioteket
ger genom ett gemensamt gränssnitt tillgång till de egna elektroniska samlingarna och funge-
rar som en ’gateway’ till andra, Internettillgängliga resurser. I TD finns också ett annat prak-
tiskt exempel på ett svenskt projekt som påminner om ett digitalt bibliotek. Det gäller biblio-
teket vid högskolan i Karlskrona/Ronneby som också använder datanätverk för att tillgänglig-
göra sitt material för forskare med flera.180

Kännetecknande för artiklarna under den andra urvalsperioden av 1990-talet, åren 1995-1997,
är att fokus nu ligger på termer som IT, informationssamhället och Internet, medan det talas
mindre om datorisering och biblioteksdatasystem.181 Diskussioner kring IT och bibliotek
kopplas i BBL och DIK ofta till demokratiaspeketen liksom till frågor om upphovsrätt. Det
framförs argument för att biblioteket har ett ansvar för att den nya tekniken görs tillgänglig för
’folket’. Detta anses viktigt för att en utveckling i riktning mot en uppdelning i informations-
starka och -svaga ska kunna motverkas. Två stora svenska IT-projekt med anknytning till
elektronisk information och Internet presenteras i BBL och DIK. Dessa projekt syftar till att
utveckla och använda informationsteknologin för tillgängliggörande av material via Internet,
med biblioteken som en viktig komponent i denna hantering. I dessa båda tidskrifter diskute-
ras också elektroniska medborgarkontor som en möjlig effekt av IT-utvecklingen. Exempel
ges på att biblioteket kan ha en viktig roll i detta. I BBL talas dessutom om IT- och Internet-
bibliotek, det vill säga bibliotek med tillgång till denna nya teknik och där virtuella snarare än
fysiska bibliotekarier arbetar. Digitalisering är ett annat begrepp som alltmer frekvent används
i både BBL och DIK. Det talas i DIK om en digitalisering av bibliotek, museum och arkiv,
bland annat utifrån den statliga utredningen Kulturnät Sverige. Utredningen ger en översikt
över den svenska IT-situationen bland kulturinstitutionerna, där just datorisering och digitali-
sering lyfts fram som viktiga studieobjekt. Projektet Digitala salongen, ett samlingsprojekt om
digitalisering inom humaniora, samhällsvetenskap och pedagogik, presenteras också. I BBL
diskuteras digitalisering bland annat i förhållande till projektet Kulturarw3 där svenska webb-

                                                
179 BBL bland annat (1991) nr 2, s 51, (1992) nr 5, s 137, (1992) nr 6, s 179, (1992) nr 8, s 248-250, SVBF
(1990) nr 3, s 3-16
180 SVBF (1991) nr 4, s 3-16, TD (1993) nr 2, s 37-54, (1993) nr 2, s 63-68, (1993) nr 3, s 73-90
181 BBL (1995-1997), DIK (1995-1997), HIT (1997-1999), SVBF (1995-1997), TD (1995-1997)
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platser samlas in och arkiveras. Termen digitalisering knyts i båda tidskrifterna i första hand
till de ökande möjligheterna att tillgängliggöra det digitaliserade materialet.182

Hänvisningar till framtidens bibliotekarie som en ’cybrarian’ snarare än ’librarian’ görs också
på några ställen i BBL, DIK och TD. Tanken med termen är alltså att framtidens bibliotekarie
snarast kommer att fungera som en navigatör i cyberrymden än som en ’vanlig’, fysisk bibli-
otekarie. TDs artiklar är överlag inriktade på teknik och nu alltmer på Internet. Det talas om e-
böcker och om dokumentleveranser online. Tekniken står också i centrum i HIT, med teore-
tiska diskussioner kring begrepp som hypertext, textualitet, information och narrativitet. I
SVBF diskuteras den nya tekniken bland annat i förhållande till biblioteksutveckling i stort
och till Hagerlids utredning om högskolebibliotekens utveckling i synnerhet. Det resoneras i
detta sammanhang kring aspekter som kostnader (exempelvis för tryckt respektive elektro-
niskt material) och tillgänglighet. Mer teoretiska resonemang kring informationsbegreppet
märks också i SVBF.183

Några uttalade hänvisningar till elektroniska bibliotek, dock ofta på ett ganska oreflekterat
sätt, finns i tidskrifterna under den senare urvalsperioden av 1990-talet. I DIK är det bland
annat i en recension av Modern teknik – moderna medier, en rapport från SABs kommitté för
AV- och elektroniska medier, som en sådan hänvisning görs. Recensenten ställer sig frågan
om det elektroniska biblioteket verkligen finns och svaret blir ett tveklöst ’ja’ utifrån den
genomgång av elektroniska medier såsom CD-ROM, video, digitala liksom tryckta medier
som enligt rapporten finns tillgängliga på svenska bibliotek. I TD talas exempelvis om ett
förslag till skapande av ett elektroniskt bibliotek på Gotland, med ett samlat vetenskapligt
bibliotek med tillgång till Internet, datorer, e-tidskrifter och professionell personal. I HIT är
en artikel kring biblioteket som metafor ett gott exempel på hur digitala bibliotek diskuteras. I
artikeln knyts användningen av beteckningen digitala bibliotek till den tekniska utvecklingen
och till ett tekniskt språkbruk.184

6.2.3 Digitala bibliotek i svensk bibliotekspress under 2000-talet

Under 2000-talet finns samtliga fem tidskrifter tillgängliga för analys. I detta avsnitt kommer
således frekvensen och diskursordningen i BBL, DIK, HIT, SVBF och TD att studeras med
utgångspunkt i dessa tidskrifters artiklar.

                                                
182 BBL (1995-1997), bland annat (1995) nr 4, s100-105, (1996) nr 9, s 256, (1997) nr 1, s 28-29, DIK (1995-
1997), bland annat (1995) nr 5, s 4-5,  nr 6, s 18-19, nr 8, s 19, nr 17, s 13, (1996) nr 5, s 16-18, nr 14, s 8-9,
(1997) nr 4, s 14-15
183 BBL (1995) nr 8, s 251, DIK (1996) nr 10, s 12-13, HIT (1997-1999), TD (1995-1997), bland annat (1997) nr
1/2, s 9-23, s 35-41, SVBF (1995-1997)
184 DIK (1997) nr 14, s 23, HIT (1997) nr 2, s 50-61, TD (1997) nr 3/4, s 89-91
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Tabell 3. Antalet tidskriftsnummer från åren (1999) 2000-2002 med artiklar kring (för-
utsättningarna för) digitala bibliotek

Tidskrift Antalet nummer/år Antal nummer/år med artiklar kring
(förutsättningarna för) digitala bibliotek

BBL 10 nummer Mellan 7 och 8 nummer
DIK 18 nummer Mellan 7 och 8 nummer
HIT 4 nummer 4 nummer
SVBF 4 nummer 2 nummer
TD 4 nummer Mellan 3 och 4 nummer

Källa: BBL (2000-2002), DIK (2000-2002), bland annat (2002), nr 3, s 14-15, HIT (2000-2002), SVBF (1999-
2000, 2002), TD (2000-2002)

Hänvisningar till företeelser med anknytning till digitala bibliotek, till exempel kring digitali-
sering, datorer, IT och Internet, är inte lika tydliga under 2000-talets första decennier, i alla
fall inte i de studerade tidskrifterna. Denna teknik tycks snarast vara underförstådd och funge-
ra som en form av bas för mycket av innehållet i de andra artiklarna. I ungefär hälften av
numren i BBL och SVBF finns dock mer eller mindre tydliga hänvisningar, i mindre än hälf-
ten av numren i DIK medan TD och HIT har teknikrelaterade artiklar i det stora flertalet av
sina nummer.185

Tydligt i artiklarna från 2000-talet är att företeelser som e-böcker och e-tidskrifter nu får ökat
utrymme i de fem tidskrifterna. I BBL rör diskussionerna om e-boken allt från inköp och an-
vändning till framtidsprognoser och trender i intresset för företeelsen. En tanke som här fram-
förs är att utvecklingen går mot att e-boken får allt större betydelse för vårt läsande och att vi
om några årtionden kommer att uppleva det som jobbigare att läsa tryckt än elektroniskt in-
formation. En stor artikel om Göteborgs universitetsbiblioteks satsning på ökad tillgänglighet
genom e-böcker och e-tidskrifter finns i DIK. I artikeln görs en koppling till bibliotekets di-
gitala bibliotek där dessa nya medier alltså ska tillgängliggöras. Vidare kan konstateras att
själva tekniken bakom skapandet av information i elektronisk form också diskuteras allt mer
flitigt, givetvis i HIT men också i SVBF. Här ställs den digitala texten i fokus, med exempel-
vis hypertext, textualitet och editioner som studerade fenomen. BBL och DIK fokuserar dess-
utom på frågan om digitaliseringen av kulturarvet, med hänvisningar till ABM-projekt i lan-
det.186

Det talas också om digitala, virtuella och hybridbibliotek på flera ställen i tidskrifterna. Tyd-
ligt är att det nu snarast är någon av dessa beteckningar som används framför att tala om
elektroniska bibliotek, vilket i och för sig också görs. I BBL framförs tankar om att det virtu-
ella och det fysiska existerar sida vid sida, bland annat synligt i satsningar på byggandet av
stora fysiska nationalbibliotek samtidigt som digitaliseringen fortsätter. I sådana sammanhang
talas det om hybridbibliotek. Det poängteras att det är som sådana dagens bibliotek ska upp-
fattas, som platser där både elektroniska och fysiska bibliotekstjänster erbjuds och där både
tryckta och elektroniska medier används.

När det gäller diskussioner i artiklarna kring virtuella bibliotek är ett sådant exempel UNE-
SCOs universella bibliotek med en portal till kulturhistoriskt värdefulla dokument som till-

                                                
185 BBL (2000-2002), DIK (2000-2002), HIT (2000-2002), SVBF (1999-2000, 2002), TD (2000-2002)
186 BBL (2000-2002), DIK (2000-2002), bland annat (2002), nr 3, s 14-15, HIT (2000-2002), SVBF (1999-2000,
2002), TD (2000-2002)



50

gängliggjorts via webben. Ett annat exempel utgörs av Linköpings universitets virtuella bibli-
otek. I diskussionerna kring detta görs också en definition av vad som avses med begreppet
virtuellt bibliotek, nämligen att det handlar om tekniska lösningar för att leverera information
och biblioteksservice i digital form. För Linköpings del görs detta genom en integrering av
bibliotekets datasystem med övriga datasystem vid universitet, bland annat genom specialan-
passad information till institutionerna. Detta ger studenter, forskare och personal ökad tillgång
till viktig information. Liknande tankegångar märks också vid Lunds universitetsbibliotek och
deras verksamhet MyLibrary. Här ges också studenter, forskare och personal vid universitetet
tillgång till ämnesspecifik information via en kundanpassad webbplats över biblioteksresur-
ser. Det talas i detta sammanhang om ett digitalt bibliotek med snabb tillgång till elektroniska
resurser med speciellt intresse för en viss grupp av forskare eller studenter vid universitetet.
Lunds universitets forskningsprojekt NetLab, med forskning kring digitala bibliotekstjänster,
berörs också i artiklar i BBL och DIK. Ett av de tydligaste exemplen på diskussionerna kring
digitala bibliotek finns i TDs första nummer 2001, men denna artikel återkommer vi till i av-
snitt 6.3.187

6.3 GENOMGÅNG AV FYRA UTVALDA ARTIKLAR

Den mer generella genomgången av tidskriftsartiklarna är nu avslutad. I denna granskning har
diskursordningen kring företeelsen digitala bibliotek studerats utifrån det som skrivits i de
fem tidskrifterna under åren 1980 till 2002. Tydligt i denna genomgång var att de tekniska
förutsättningarna för skapandet av digitala bibliotek rönt relativt stort intresse i tidskrifterna.
Flera hänvisningar märktes också till bibliotek med beteckningar som exempelvis digitala
bibliotek. Denna diskursordning ska i detta avsnitt studeras något mer detaljerat, genom att
fyra artiklar från olika år under perioden, där själva företeelsen och begreppet digitala biblio-
tek diskuteras mer utförligt, ägnas en mer uttömmande genomgång.

6.3.1 Valet av artiklar

I metodkapitlet berördes några kriterier som legat till grund för urvalet av artiklar för en mer
detaljerad diskursanalys. Dessa utgick från Foucaults diskussioner kring blottläggandet av
diskursiva formationer. Utifrån dessa resonemang ska artiklarna kunna relateras till samma
objekt, de ska bindas samman av ett visst sammanhang, dela en övergripande struktur samt ha
gemensamma teman. Detta menar jag är fallet för de artiklar som valts ut för vidare analys i
detta avsnitt. Dessa diskuterar digitala bibliotek såsom ett objekt, och detta sker inom en defi-
nierad tidskriftskontext. Uttalandena i artiklarna kan relateras till en övergripande struktur, här
i form av själva biblioteksväsendet och den diskussion i frågan om digitala bibliotek som där
förs. Dessa artiklar har dessutom vissa gemensamma teman, såsom bland annat gällande sy-
nen på biblioteket i förhållande till begreppet digitala bibliotek liksom kring fokuseringen på
själva informationen.

För att dessa ovan diskuterade kännetecken ska kunna gälla samtliga de artiklar som används
här har dock ett undantag fått göras. I HIT saknas artiklar som mer explicit talar om digitala
bibliotek. Som vi sett är det snarast själva det tekniska ramverket för skapandet av digitala
bibliotek som diskuteras i denna tidskrift, medan hänvisningar till begreppet digitalt bibliotek
i sig i stort sett inte existerar. Detta gör att det är svårt att välja ut en artikel för närmare analys
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av diskursen kring digitala bibliotek. Den artikel som i så fall vore en möjlighet att använda är
Mäntykangas artikel om biblioteket som metafor.188 I denna talas visserligen om digitala bib-
liotek men utan att någon egentlig definition görs. Talet om digitala bibliotek är mer en bi-
aspekt i artikeln, vilket också gör det svårt att uppfatta den som ett bra exempel på hur det i
HIT talas om digitala bibliotek.

Valet av artiklar i övrigt har utifrån de ovan diskuterade utgångspunkterna blivit följande fyra:
Veit G:son Bergs recension av en debattbok utgiven av Bibliotekstjänst med titeln På väg mot
det elektroniska biblioteket? Sju inlägg om datorn i biblioteksarbetet är den äldsta av artiklar-
na och publicerades i nr 8 1981 av Bibliofack. Nästkommande artikel i kronologin är ’Mot det
elektroniska biblioteket eller tillbaka till Babel’, skriven av Göran Skogmar i nr 10 1991 av
BBL. Från året därpå, 1992, är nästa artikel hämtad, Hans Martin Fagerlis ’Det elektroniske
bibliotek’ från SVBF. Slutligen har vi Miriam Björkhem och Jessica Lindholms ’Så funkar
det! Metadataformatets roll i det digitala biblioteket’, i TDs första nummer 2001.

6.3.2 Presentation av artikelförfattarna

Som diskuterats ovan i metodavsnittet är det i en diskursanalys av visst intresse att också läg-
ga fokus på vem det är som tillåts tala om den studerade företeelsen. Av den anledningen ska
denna diskursstudie inledas med en presentation av författarna till de utvalda artiklarna, även
här utifrån den kronologiska ordning som artiklarna kommer att analyseras.

Recensionen i Bibliofack från 1981 är alltså författad av Berg. Han arbetade under 1980-talet
ute i den svenska biblioteksverkligheten, bland annat som bibliotekschef för stadsdelsbiblio-
teket i Hovsjö, Södertälje. Han verkade också som fackboksförfattare under detta årtionde,
exempelvis med en bok om användarhandledning på bibliotek. I sitt arbete på bibliotek var
Berg engagerad i sådan frågor som berör biblioteksanvändarna.

BBLs Skogmar tillhör tidskriftens återkommande skribenter, ofta med artiklar om bibliotek,
datorer och teknik eller om LIBRIS som kännetecken. Skogmar var till exempel med och för-
fattade några av de första svenska datahandböckerna för bibliotek, såsom ADB på bibliotek
från 1986. Han har också arbetat som förste bibliotekarie vid Statistiska centralbyråns biblio-
tek och var vid tiden för artikelns författande ansvarig för utvecklingen av LIBRIS.

Fagerli i sin tur var chef för Statens biblioteks- och informationshögskola i Oslo vid tiden för
författandet av den aktuella artikeln. Han var under 1990-talet en flitig skribent i frågor röran-
de IT och bibliotek och anlitades dessutom som föreläsare inom detta ämne. I hans produktion
märks bland annat boken Vår digitale framtid från 1995, där han lyfter fram sitt intresse för
denna typ av frågor. Han har också undervisat i Internetanvändning och informationssökning
vid Oslos biblioteks- och informationsvetenskapliga högskola.

Två nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare från Lunds universitet har författat
den sista av artiklarna, den i TD. Artikeln bygger på resultat från deras magisteruppsats.
Björkhem är efter examen sysselsatt med bibliografisk utveckling medan Lindholm arbetar
som bibliotekarie vid Lunds universitetsbiblioteks utvecklingsavdelning NetLab.

                                                
188 HIT (1997) nr 2, s 50-61
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6.3.3 Bergs recension i Bibliofack 1981

Denna artikel utgörs alltså av Bergs recension av debattboken På väg mot det elektroniska
biblioteket? utgiven 1980. I och med att det är frågan om just en recension utgörs artikeln till
största delen av en genomgång av boken i fråga med kommentarer om innehållet. Berg tar
upp de sju artiklarna i boken och pekar därigenom indirekt ut de komponenter som vid denna
tidpunkt uppfattades utgöra delar i ett elektroniskt bibliotek.

Det talas i första hand om datorer och datorisering av bibliotek, eller med Bergs ord biblio-
teksdata. Det är främst två områden för biblioteksdatan som diskuteras, dels inom katalogise-
ringsarbetet, genom LIBRIS och BUMS, och dels för sökning och återvinning genom system
för Information Retrieval. Särskilt de två samkatalogerna LIBRIS och BUMS beskrivs detal-
jerat i boken, både vad gäller deras utveckling och själva användningen av dem. En uppfatt-
ning i boken är att det i framtiden kommer att bli allt viktigare med ökat samarbete mellan
olika biblioteks datasystem. I boken poängteras också, med Bergs ord: ”Att biblioteken måste
visa sig öppna för de nya medierna och den nya tekniken om de vill överleva och att de måste
utnyttja vinsterna på ett genomtänkt sätt…”189

Utifrån recensionen kan alltså en mer eller mindre tydlig bild av vad som ska avses med ett
elektroniskt bibliotek målas upp. Datoranvändningen är huvudelementet i skapandet av ett
elektroniskt bibliotek, samtidigt som möjligheterna till sökning och återvinning liksom delta-
gandet i de nationella samkatalogerna också lyfts fram. Intressant i recensionen är dock också
Bergs egna kommentarer och den inställning till utvecklingen som dessa är uttryck för. Han
uppfattar debattboken som en manifestation för ”…den ”officiella”, positiva synen på datorn i
biblioteket”190 som Bibliotekstjänst står för. Hans kritik gäller inte enbart den positiva inställ-
ningen till den tekniska utvecklingen och betydelsen av detta bland biblioteken som Berg me-
nar att boken ger, utan också valet av artikelförfattare. ”Ingen av dem arbetar i någon större
utsträckning ute på biblioteksgolvet utan sitter väl skyddade på administrativa poster. Sina
kunskaper om hur det är att arbeta med biblioteksdata i praktiken är mest vad de fått sig be-
rättat.”191 I sina slutord summerar Berg sin kritik genom att konstatera att det ”…är en mycket
läsvärd bok. Dels för att den ger en god bild av hur ”etablissemanget” ser på biblioteksdata.
Men också för att det finns så mycket som saknas i den. Var finns kritiken?”192 Det Berg ef-
terlyser är en mer nyanserad bild av den datorisering som utvecklingen mot det elektroniska
biblioteket innebär, att även eventuella negativa effekter, såsom datafel och en förändrad bib-
liotekarieroll, ges utrymme.193

6.3.4 Skogmars artikel i BBL 1991

Skogmars artikel utgör en sammanfattning av det aktuella läget för datoriseringen av bibliote-
ken i Sverige. Den är också ett försök till framtidsbild för biblioteken. Tekniska landvinningar
beskrivs och de möjligheter som dessa i början av 1990-talet erbjuder för biblioteken diskute-
ras. Sådana komponenter som Skogmar tar upp som kännetecknande för den nya tekniken är
CD-ROM, onlinekataloger och externa databaser. Till detta kommer nätverksutvecklingen
med sin betydelse för skapandet av universitetsnätverk, i Sverige med SUNET (Swedish Uni-
versity computer NETwork) som uttryck och i USA med Internet. Skogmar framhåller att
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191 Berg (1981) s 9
192 Berg (1981) s 9
193 Berg (1981) s 9
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dessa nätverk möjliggör sökningar i en rad nya databaser samtidigt som elektronisk post med
hjälp av nätverken kan bli en viktig form för kommunikation. Genom införandet av standarder
tror Skogmar att framåtskridandet ytterligare påskyndas genom en vidareutveckling av
LIBRIS som planeras anslutas till SUNET.

Om det elektroniska biblioteket säger Skogmar:

Ett stående inslag i visionerna kring informationssamhället är det elektroniska biblioteket i form av
databaser och onlinekataloger sammankopplade i ett globalt nätverk. Tidskriftsartiklar och hela
böcker samt även bilder och ljud skall kunna överföras över telenätet och användarna kan sitta
hemma och söka i hela denna informationsmängd eller anlita bibliotekets tjänster om de inte har
utrustning och pengar.194

Skogmar kopplar i sin artikel i stor utsträckning det elektroniska biblioteket till forsknings-
miljöer, likt en forskarens arbetsplats där forskaren kan sitta vid

…en kraftfull persondator med både text och grafik, kommunikationsprogram, databashantering
och ordbehandling och därtill laserskrivare och CD-ROM-spelare. Till denna arbetsstation hämtar
man referenser och fulltext ur olika databaser, lagrar ned sökresultatet och bearbetar det lokalt. Via
elektronisk post och konferenssystem står man i förbindelse med kollegor över hela världen.195

Han frågar sig om dessa båda bilder av det elektroniska biblioteket är utopier. Utan att direkt
svara på den egna frågan konstaterar Skogmar att många av förutsättningarna för detta redan
finns och att utvecklingen fortgår. Nätverksuppkopplingar med möjligheter att söka i externa
databaser och andra biblioteks onlinekataloger är exempelvis redan realiteter. För bibliotekens
del innebär denna utveckling att de egna samlingarna kan göras mer tillgängliga för forskare
och allmänhet. Han poängterar också att informationsteknologin på olika sätt kan fungera som
hjälpmedel för biblioteken. 196

6.3.5 Fagerlis artikel i SVBF 1992

Titeln för Fagerlis artikel är just ’Det elektroniske bibliotek’ och artikeln ställer också frågan
om vad som egentligen utgör ett elektroniskt bibliotek. Själv tar Fagerli sin utgångspunkt i
fack- och företagsbiblioteken, bland annat som en konsekvens av att folkbiblioteken hittills
(alltså fram till 1992 då artikeln skrevs) inte diskuterats inom ett sådant sammanhang. Utöver
detta noterar Fagerli också att de förstnämnda bibliotekstyperna har en klart definierad verk-
samhet inom sina moderorganisationer (universitetet eller företaget) medan folkbiblioteket har
en mer allmän samhällsinriktning. Ur utvecklingssynpunkt menar Fagerli att det är av bety-
delse att det elektroniska biblioteket skapas i ett klart organisatoriskt sammanhang med en
viss grupp användare. Han kan därför tänka sig skolbiblioteket som en möjlig kandidatmiljö
för skapandet av ett elektroniskt bibliotek.

I sina definitionsförsök av begreppet elektroniskt bibliotek konstaterar Fagerli att termen i sig
sedan slutet av 1980-talet är ofta omtalad i amerikansk och engelsk fackpress, bland annat
som en följd av teknikutvecklingen. Den egna definitionen av begreppet pekar ut det elektro-
niska biblioteket som ett bibliotek som:

1. tar i bruk IT for å spre informasjon til brukaren

                                                
194 Skogmar (1991) s 295
195 Skogmar (1991) s 295
196 Skogmar (1991) s 295-297
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2. innhenter og formidler elektronisk informasjon som en del av sin virksomhet, d v s som an-
vender alle tillgenglige formater i sin rolle som kunnskapsformidler.197

Denna definition är enligt honom själv fokuserad på de tekniska sidorna av biblioteksarbetet.
Han menar att epitetet elektroniskt bibliotek kan fungera som en etikett på 1990-talets biblio-
teksmodell. Det uppfattas som en utveckling av det automatiserade, datoriserade biblioteket,
där många tjänster ges i elektronisk form. I det elektroniska biblioteket har ännu ett steg tagits
i utvecklingen genom att det även fungerar som en integrerad del i moderorganisationens in-
formationssystem, tillgängligt för alla på samma sätt som annan information i organisationen.
För att detta ska fungera krävs dock både datakunskap och informationsfärdigheter (kunska-
per om hantering av information) hos användaren.

Från bibliotekshåll efterlyser Fagerli större uppmärksamhet på denna typ av frågor. Passivitet
kan leda till att andra intressenter övertar de elektroniska informationsuppgifterna. Han pläde-
rar därför för en diskussion om elektroniska bibliotek, nätverksteknologi och informationsfär-
digheter för att därigenom skapa en ny biblioteksmodell, med fackbiblioteken som en integre-
rad del i den egna moderorganisationen. 198

6.3.6 Björkhem och Lindholms artikel i TD 2001

I denna artikel är det digitala biblioteks användning av metadata, såsom ett deskriptivt format,
som står i fokus. Tyngdpunkten i artikeln ligger därför på metadatan och dess olika format
men även en ingående definition och diskussion kring begreppet digitalt bibliotek ryms i arti-
keln.

Författarna utgår i sin diskussion från den tekniska utvecklingen, bland annat utifrån Internets
framväxt, och konstaterar att denna innebär en stor informationsökning i samhället. Bibliote-
ken har av tradition haft som uppgift att organisera, bevara och tillgängliggöra information,
vilket blivit än viktigare idag. För att kunna fullgöra sin uppgift på ett ändamålsenligt sätt
behövs dock nya beskrivningsformat, anpassade till den digitala informationen. Det är i det
sammanhanget Björkhem och Lindholm ser de digitala biblioteken och metadatan.

I sina resonemang kring begreppet digitala bibliotek noterar författarna att detta blivit något
av ett modeord med spridda användningsområden, ”…från bibliotekets hemsida till
OPAC:ens webbversion.”199 Deras egen definition är dock betydligt snävare:

Vi menar att ett digitalt bibliotek inom en biblioteksorganisation bör erbjuda användaren en inte-
grerad lösning för sökning, identifikation, urval och åtkomst av material från en utökningsbar
mängd olika samlingar. Funktionerna i det digitala biblioteket skall vara oberoende av de olika
samlingarnas ämnes- och verksamhetsinriktning och av materialets format och fysiska placer-
ing.200

Tekniken har betydelse i den meningen att den utgör själva ramverket för det digitala biblio-
teket. ”Enligt vår mening är det snarare detta ramverk än resurserna i sig som givit det digitala
biblioteket dess namn.”201 I ett digitalt bibliotek används tekniken för att organisera, lagra och
tillgängliggöra informationen. Fundamentalt för det digitala biblioteket är möjligheterna att

                                                
197 Fagerli (1992) s 34
198 Fagerli (1992) s 34-38
199 Björkhem och Lindholm (2001) s 2
200 Björkhem och Lindholm (2001) s 2
201 Björkhem och Lindholm (2001) s 2
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samsöka olika materialtyper från olika samlingar, till exempel den datortillgängliga biblio-
tekskatalogen, databaser och så vidare.

I sina fortsatta resonemang kring begreppet digitala bibliotek utgår Björkhem och Lindholm
från en modell bestående av 16 delar. Denna modell uppfattas som ett pussel där varje del är
en pusselbit i skapandet av ett digitalt bibliotek. Vissa delar betonas mer än andra i denna
skapandeprocess, men för att verkligen kunna tala om ett digitalt bibliotek behöver alla dessa
delar ha lagts till skapelsen. Delarna utgörs av autenticitets- och säkerhetsfrågor, digitalisering
av tryckt material, åtkomst av elektroniska tidskrifter och publikationer, av automatisk index-
ering, integrering med övrig biblioteksautomatisering, personligt anpassad information, upp-
hovsrättshantering, kryptering, krav på säkra överföringar, bevaringsfrågor, hierarkisk lagring,
dokumentleveranser, scan-on-demand med digitalisering av material först då det efterfrågas,
fjärrlån, metadataservrar och webbportaler. Med dessa 16 delar som utgångspunkt noterar
författarna att det behövs betydligt mer än en samling elektroniska resurser för att skapa ett
digitalt bibliotek. Denna notering gör också att de kan konstatera att det i Sverige inte finns
några bibliotek som till fullo svarar upp mot denna beskrivning. De menar dock att det finns
några biblioteksprojekt som har förutsättningar att utvecklas i denna riktning, såsom exem-
pelvis de vid Göteborgs och Lunds universitetsbibliotek. Att redan idag tala om dessa två bib-
liotek som digitala (vilket biblioteken själva gör) vill författarna inte, i och med att inget av
dem är tillräckligt integrerat med övrig verksamhet eller med andras samlingar av elektronis-
ka resurser.202

6.4 ANALYS AV DISKURSERNA I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS KONTEXTER

Efter att nu ha redogjort för de resultat genomgången av materialet givit har det blivit dags att
analysera dessa utifrån de kontexter inom vilka de existerar. I denna uppsats innebär detta att
diskursen kring digitala bibliotek såsom den framstår i svensk bibliotekspress sätts i relation
dels till den biblioteksförändring som särskilt den tekniska utvecklingen inneburit och dels till
de tidskrifter i vilka dessa uttalanden görs. Inom den typ av diskursanalys som används i den-
na uppsats uppfattas diskursen som text i kontext. Sammanhanget i vilket texterna existerar
sätter upp de ramar och regler som styr vad som kan och inte kan sägas. Det är detta denna
analys ska ta fasta på, där det som sägs, den diskursiva formationen kring begreppet digitala
bibliotek, ställs i förhållande till den diskursiva praktiken, det sammanhang inom vilket utta-
landena görs.

6.4.1 Den tekniska och samhälleliga kontextens betydelse för diskurserna

Som framgått har de förutsättningar som ligger till grund för skapandet av digitala bibliotek,
bland annat i form av en datoriserad biblioteksverksamhet och användningen av kommunika-
tionsnätverk, under den studerade perioden diskuterats i större eller mindre omfattning i bibli-
otekspressen. Frågor kring en datorisering av biblioteken och en användning av denna teknik i
syfte att exempelvis göra sina samlingar mer tillgängliga har sedan undersökningsperiodens
början, år 1980, lyfts fram i samtliga tidskrifter i studien. Det har också talats om företeelser
med namn som elektroniska bibliotek, hybridbibliotek, virtuella bibliotek och nu under senare
tid också digitala bibliotek, med olika innebörder. Vilken relation har då sådana uttalanden till
det sammanhang inom vilket de görs?

                                                
202 Björkhem och Lindholm (2001) s 1-13
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Under åren 1980-2002 har en omvälvande förändring av de svenska biblioteken ägt rum.
Denna förändring har som sitt tydligaste kännetecken en omfattande datorisering av bibliote-
ken. De tekniska framstegen på biblioteken har visat sig ha stor betydelse för den svenska
biblioteksdiskursen kring digitala bibliotek. De steg utveckling tar tycks medföra klara grän-
ser för vad som kan sägas och tänkas vid en viss tidpunkt. Som framgått i genomgången av
tidskriftsmaterialet följer diskussionerna där tämligen väl den tekniska utvecklingen.

Det är dock viktigt att påpeka att denna teknikutveckling också har sitt speciella sociala sam-
manhang, inom vilket diskussioner och förhandlingar kring den hjälpt till att forma dess ut-
veckling. Det sker också ett socialt konstruerande av verkligheten med avseende på tekniken,
där tekniken existerar såsom del i en diskursiv formation. Utgångspunkten i uppsatsen är ock-
så att det är språket som i grunden formar verkligheten. Samtidigt utgör de allmänna tekniska
framstegen i sig en viktig kontext för de diskussioner kring digitala bibliotek som förts i den
svenska bibliotekspressen. Artiklarna i det svenska materialet relaterar sina diskussioner kring
digitala bibliotek just till den teknik som finns tillgänglig. Det är denna teknik i sig de reflek-
terar över, vilket gör att den på olika sätt påverkar vad som är möjligt att säga. Tekniken tol-
kas som en viktig del i kontexten, som något artiklarna i den svenska bibliotekspressen re-
flekterar kring och förhåller sig till i sina diskussioner kring digitala bibliotek.

Under 1980-talet märks många diskussioner om datorisering av biblioteken, den praktiska
användningen av datorer på bibliotek, onlinesökningar och om LIBRIS och BUMS. Teledata
utpekas som ett möjligt framtidsmedium för elektronisk informationsöverföring. Hänvisningar
görs under denna tid också till exempelvis Lancasters tankar om ett papperslöst samhälle.
Detta är alla tankar som ligger i tiden och som kan sägas utgöra en del i den kontext utifrån
vilken diskurserna studeras. Som vi sett ovan var LIBRIS och BUMS under utveckling, bland
annat så att allt fler bibliotek anslöt sig till dessa samkataloger. Likaså var teledatan ett elek-
troniskt medium som utvecklades under denna tid och till vilket stora förhoppningar inför
framtiden knöts. Under den andra halvan av årtiondet börjar också ord som IT och informa-
tionssamhället att dyka upp i de artiklar som studerats. Dessa diskussioner är klart kopplade
till den kontext inom vilken de förs. Teknikutvecklingen medför vissa ramar för vad som kan
sägas om de praktiska bibliotekslösningarna, liksom samhällsutvecklingen möjliggör talet om
IT och informationssamhället.

Användningen av begreppet elektroniska bibliotek under 1980-talet kopplas till en syn på
detta såsom ett datoriserat (fysiskt) bibliotek, där datorn har en integrerad funktion i bibliote-
ket för både informationssökning och administration. Så används det exempelvis vid TLSs
konferens med samma namn. Denna syn på begreppet märks även i Bergs recension liksom i
de andra artiklar som explicit talar om ett sådant bibliotek. Hos Berg framkommer indirekt
vilken syn på det elektroniska biblioteket som det tidiga 1980-talet kunde generera. LIBRIS
och BUMS är viktiga komponenter i detta datoriserade bibliotek, så också det integrerade
datasystemet med möjlighet till administrativa uppgifter, datoriserad bibliotekskatalog, elek-
tronisk tidskrifts- och fjärrlånehantering, online-sökning i databaser och så vidare. Ett fram-
tidsperspektiv finns också, i synen på behovet av ökande samarbete mellan olika datasystem.
En sådan bild av det elektroniska biblioteket har en tydlig koppling till den bibliotekskontext
inom vilken den skapas. Det är just de utvecklingstendenser i fråga om datorisering och ut-
veckling av samkataloger som är tydliga i denna kontext som också ger utslag i diskussioner-
na kring begreppet digitala, eller i det här fallet elektroniska, bibliotek. De tekniska framste-
gen synes ha en klar koppling till vad som faktiskt kan uppfattas som ett elektroniskt biblio-
tek. Vi ser dock även att det finns ett utrymme för utvidgning av denna definition, att det
elektroniska biblioteket i framtiden inte bara tänks bestå av det datoriserade och samkatalogi-
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serade biblioteket utan att detta bibliotek också är sammankopplat med andra bibliotek och
deras datasystem.

En vidareutveckling av diskussionerna kring elektroniska bibliotek syntes under slutet av
1980-talet och i början av 1990-talet bland annat i relation till den tekniska utvecklingens
fortsatta framfart, exempelvis i anslutning till framstegen för Internet och utbyggnaden av
kommunikationsnätverk under denna tid. Det elektroniska biblioteket utpekas nu i allt större
utsträckning som något utöver det datoriserade och automatiserade biblioteket. Det som har
lagts till i definitionen av det elektroniska biblioteket är utnyttjandet av nätverksteknologi för
att knyta samman bibliotekskataloger, andra informationskällor, biblioteket och användarna.

Skogmars artikel är ett bra exempel på en sådan syn på det elektroniska biblioteket. Artikeln
fungerar också som en introduktion till och som lägesbeskrivning av användningen av Inter-
net och nya medier såsom CD-ROM och onlinekataloger. I definitionen av det elektroniska
biblioteket är det centrala inte längre själva datoriseringen av biblioteket utan istället möjlig-
heterna att ansluta detta biblioteksdatasystem till ett globalt nätverk, bland annat i syfte att i
större utsträckning kunna tillgängliggöra sina samlingar. Det fysiska biblioteket har dock fort-
satt en viktig roll i denna utveckling, exempelvis för att ge användare tillgång till tekniken.
Skogmar tycks emellertid i första hand koppla dessa framsteg till forskningsmiljöer, där fors-
karen är den som via det elektroniska biblioteket utnyttjar Internet för att få tillgång till både
bibliografisk och fulltext-information från databaser och bibliotekskataloger. Han fokuserar
också på sökmöjligheterna i det elektroniska biblioteket, att detta ska möjliggöras på ett bra
sätt.

Skogmars definition av det elektroniska biblioteket har beröringspunkter med Fagerlis från
ungefär samma tid. Även hos Fagerli finns kopplingen mellan det elektroniska biblioteket och
forskningsbiblioteket. Liksom Skogmar poängterar Fagerli att det elektroniska biblioteket är
en utveckling av det automatiserade, datoriserade biblioteket. En skillnad mellan det datorise-
rade och det elektroniska biblioteket är användningen av nätverk i det senare. Medan Skog-
mar diskuterar användningen av nätverksuppkopplingar globalt är emellertid Fagerli mer in-
riktad på de interna nätverken inom organisationen. Det elektroniska biblioteket ska fungera
som en integrerad del i moderorganisationens informationssystem, tillgängligt för alla på
samma sätt som annan information i organisationen. Andra viktiga aspekter Fagerli tar upp
gäller möjligheterna till informationsåtervinning och användarnas betydelse. Artikelförfatta-
ren påpekar själv att hans definition utgår från det tekniska ramverket för elektroniska biblio-
tek, med betoning på användandet av IT och information i elektronisk form.

Dessa diskussioner av det utmärkande för ett elektroniskt bibliotek som Skogmar och Fagerli
gör, kan på flera punkter förbindas med den kontext inom vilken de uttalas. Vid denna tid har
Internet börjat få genomslagskraft även utanför USA och möjligheterna med detta nätverk
undersöks allt mer. Detta ger den faktiska möjligheten att tala om ett nätverksuppkopplat
elektroniskt bibliotek. Att detta bibliotek så tydligt knyts till forskningsbibliotek och forsk-
ningsmiljöer är heller inte konstigt. Internet liksom den svenska motsvarigheten SUNET var
vid denna tid universitetsanknutna. Som omnämnts ovan har också utvecklingen av digitala
bibliotek ofta varit kopplad till forskningsbiblioteken där kunnandet och tekniken fanns. Detta
observeras alltså även här. Skogmars tal om forskarens arbetsstation liknar dessutom Bush
och Riders, vilket kan vara intressant att notera då dessa forskare uppfattas som pionjärer i
utvecklandet av digitala bibliotek.
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Förhållandet mellan teknikutvecklingen, bibliotekens implementering av denna teknik och
diskussionerna i svensk bibliotekspress kring digitala bibliotek som företeelse och begrepp
märks under 1990-talet också i resonemangen kring användningen av CD-ROM, video, digi-
tala liksom tryckta medier på svenska bibliotek. Detta är tydligt bland annat i recensioner av
boken Modern teknik – moderna medier. Virtuella bibliotek finns också med i diskussionerna
under 1990-talet. Dessa uppfattas som sammanlänkade med nätverk och med informations-
sökningsmöjligheter. Här är det informationens elektroniska form som lyfts fram snarare än
biblioteket som fysisk plats, bland annat genom hänvisningar till känslan av att befinna sig i
ett skenbart bibliotek. Internet som begrepp får stort utrymme i artiklarna och det talas om IT-
bibliotek, alltså bibliotek med Internetuppkoppling. Detta hänger väl samman med samhälls-
utvecklingen under denna tid. IT är som vi har sett en term som allt mer nyttjas i samhällsde-
batten, bland annat kopplat till talet om ett informationssamhälle. Hänvisningarna i artiklarna
till framtidens bibliotekarie som en ’cybrarian’ snarare än ’librarian’ kan också ses i detta ljus.
Bibliotekariens uppgift uppfattas snarare bli att hjälpa användarna att navigera rätt i cyber-
rymden än att syssla med traditionella bibliotekssysslor. Tanken om ett papperslöst samhälle,
baserat på information i digital form, märks väl i dessa diskurser. Det talas också mycket om
informationssamhället och om teknikutvecklingens betydelse för biblioteken. Biblioteket ges i
många av artiklarna en viktig funktion i informationssamhället, såsom den institution som ska
ge alla tillgång till den nya tekniken. Det syns delvis hos Skogmar men även i andra artiklar
framkommer detta perspektiv på tekniken tydligt. Kopplingen mellan dessa uttalandena och
den omgivande kontexten är märkbara, då denna tidsperiod enligt ovan kännetecknas just av
informationssamhällets framväxt.

Andra diskussioner i bibliotekspressen kring företeelsen och begreppet digitala bibliotek där
en tydlig koppling till den omgivande kontexten märks gäller frågor om digitalisering och
upphovsrätt. Digitalisering som term diskuteras bland annat utifrån tekniken bakom denna
process och i förhållande till ABM-samarbete. Att detta är frågor som ligger i tiden tydlig-
gjordes i genomgången av biblioteksdiskursen där det påvisades att digitaliseringen under
1990-talet blev ett område där arkiven, biblioteken och museerna kom att satsa på samarbete i
ABM-projekt. Diskussionerna i tidskrifterna visar att denna koppling till kontexten också är
tydlig, i första hand i tidskrifterna BBL och DIK med sitt speciella fokus på just biblioteket
som institution. Även de upphovsrättsliga aspekterna på utvecklingen av digitala bibliotek
som diskuteras i tidskrifterna har en klar förbindelse med den kontext i vilken dessa uttalan-
den görs. IT-utvecklingen i sig förde som vi sett med sig en ökande fokusering på sådana frå-
gor då mängden elektronisk information växte allt mer i omfattning.

Under 2000-talet är det sådant som e-böcker och e-tidskrifter som hamnar i fokus i tidskrif-
ternas diskussioner om den tekniska utvecklingen. Den digitala texten i sig blir allt mer cen-
tral som studieområde, med exempelvis hypertext, textualitet och editioner som intressanta
aspekter att undersöka. Denna fokusering märktes redan under slutet av 1990-talet men blir än
mer tydlig under 2000-talet. Med den fortsatta teknikutveckling som kännetecknar denna tid
möjliggörs sådana mer teoretiserade och abstrakta diskussioner. Som vi sett blir tekniken i sig
vid denna tid allt mer ’självklar’, vilket gör det möjligt att istället vända intresset mot diskus-
sioner kring den digitala informationen.

Bibliotek med beteckningar som digitala och virtuella märks allt oftare i tidskrifterna, även
om dessa bibliotek sällan diskuteras på en mer teoretisk nivå. Flera praktiska exempel på bib-
liotek med dessa benämningar presenteras i tidskiftena, ett fenomen som är tydligt genom
hela den undersökta perioden. I några av exemplen från 2000-talet är det ett mer integrerat
bibliotek med användarna i centrum som framträder i diskussionerna. De exempel som ges är
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kopplade till universitetsbibliotekens utvecklingsarbete, såsom delar i ett integrerat universi-
tetsdatasystem. Betoningen ligger på tillgängliggörandet av elektroniska dokument med an-
passad information till olika användargrupper inom universitetet.

Denna syn på de digitala biblioteken kommer också till viss del fram i Björkhem och
Lindholms artikel. Deras definition av det digitala biblioteket är betydligt snävare och mer
detaljerad än i de flesta andra av artiklarna. Författarna utgår från det digitala biblioteket som
ett integrerat datasystem så till vida att alla bibliotekets resurser ska vara tillgängliga för sök-
ning, identifikation, urval och åtkomst genom en och samma lösning. Det ska inte finnas nå-
gon skillnad mellan i vilken form själva dokumenten är utan tekniken används som ett medel
för att utföra de uppgifter biblioteket alltid haft, att organisera, tillgängliggöra och bevara in-
formation. Tillgänglighet och sökmöjligheter är sådant som Björkhem och Lindholm lyfter
fram som viktigt för det digitala biblioteket. De utgår dessutom från ett fysiskt bibliotek  i den
meningen att det är i förhållande till ett sådant med dess övriga datasystem som det digitala
biblioteket blir den totalt integrerade lösningen.

I denna definition har författarna gått ett steg längre än i de tidigare diskussioner vi studerat i
denna analys. Nu är det inte längre nog att tala om det datoriserade, det Internetuppkopplade,
organisationsintegrerade biblioteket som det elektroniska eller digitala. Nu krävs också att
hela bibliotekets verksamhet är sammanlänkad i en och samma lösning, att samlingar i olika
format bildar en enhet genom användandet av den digitala tekniken. Den teknik som tidigare
diskuterats är nu ’allmängods’, den finns redan på plats för användandet i ett digitalt bibliotek.
Denna typ av definition ligger egentligen närmare det innehåll som hybridbiblioteket ofta ges,
än de ovan diskuterade definitionerna av digitala bibliotek, bland annat genom sin öppenhet
mot dokument i alla format. Frågan är om detta är symptomatiskt för den fortsatta förändring-
en av diskursen kring företeelsen digitalt bibliotek.

Även här finns en påtaglig förbindelse mellan dessa uttalanden och den kontext inom vilken
de görs. Det tidigare talet om en utveckling mot ett papperslöst samhälle har inte längre sam-
ma bärkraft då det är tydligt att dagens bibliotek snarast baseras på en blandning av olika me-
dier, både tryckta och digitala. Hybridbiblioteket tycks allt mer framstå som den biblioteks-
modell som bäst överensstämmer med verkligheten, bland annat som en följd av att bibliote-
kets funktion som kunskapscentrum för studenter på olika nivåer allt mer betonas. Det blir
tydligt att inte enbart informationen i sig utan också bibliotekets sociala funktion framhålls i
diskussionerna.

När det gäller att analysera diskursen kring digitala bibliotek i förhållande till den biblioteks-
kontext inom vilken den fungerar, kan således konstateras att dessa två är starkt förbundna
med varandra. I det tidiga 1980-talet är det inte tekniskt möjligt att tala om det elektroniska
biblioteket som annat än det automatiserade och datoriserade biblioteket. Under början av
1990-talet blir det dock möjligt att expandera dessa definitioner då den tekniska utvecklingen
fortgår. Nätverksteknologins framsteg och användningen av Internet inom nya områden gör
att också idéerna kring vad ett elektroniskt bibliotek är kan utvidgas. Det talas om en utveck-
ling av det datoriserade biblioteket så att det även ska vara tillgängligt via olika former av
nätverk, internt och externt. När sedan 2000-talet bryter in har de tekniska framstegen i sam-
hället liksom i biblioteksvärlden fortsatt och med det följer nya möjligheter för vad som rent
faktiskt är möjligt att skapa i form av digitala bibliotek. Integreringen av olika typer av bibli-
otekssamlingar liksom möjligheterna att användaranpassa det digitala bibliotekets information
blir nu nya aspekter i definitioner av det digitala biblioteket. Detta visar på ett tydligt sätt hur
diskursen är beroende av den historiska och samhälleliga kontexten, hur denna kontext påver-



60

kar och förändrar diskursen. I detta exempel är det påtagligt hur diskursordningen förändras
genom att det sammanhang inom vilket den existerar utvecklas i olika riktningar. Samtidigt
kan vi notera hur själva talet om företeelsen digitala bibliotek hjälper till att skapa den, i en-
lighet med det socialkonstruktivistiska tankesättet. Begreppsdiskussionerna i sig pekar på sina
håll ut en riktning för utvecklingen. Tidigare definitioner inrymmer incitament för fortsatt
förändring av begreppet digitala bibliotek och denna företeelses verklighet.

6.4.2 Tidskrifternas betydelse för diskurserna

Det faktum att diskursen kring digitala bibliotek i denna uppsats studeras med utgångspunkt i
flera tidskrifter gör att vi till viss del kan uppfatta att dessa tidskrifter i sig genererar olika
diskurser. De fem tidskrifterna i denna undersökning bildar med sina skilda fokus också vikti-
ga kontexter för diskurserna. Med sin mer allmänna inriktning på bibliotek fungerar BBL som
en helt annan plattform för dessa diskussioner än exempelvis TD där informationen snarare än
biblioteket står i fokus. Det är utifrån sådana resonemang som denna analys nu går vidare.

I BBL liksom också i DIK har biblioteket en viktig funktion som utgångspunkt för de diskus-
sioner som finns om företeelsen digitala bibliotek. Det är ofta utifrån redan existerande verk-
samheter och projekt eller utifrån bokrecensioner och liknande som artiklarna i dessa båda
tidskrifter diskuterar. Några sådana exempel utgörs av de två IT-projekten i mitten av 1990-
talet, det amerikanska bibliotek som betecknas som elektroniskt och de hänvisningar som görs
till LIBLAB och andra liknande svenska projekt. De båda tidskrifterna är inriktade på biblio-
teksarbete i praktiken snarare än i teorin, vilket avspeglar sig i deras diskussioner kring bland
annat digitala bibliotek. Att det fysiska biblioteket fungerar som en utgångspunkt för dessa
diskussioner är också tydligt. Med den inriktning som tidskrifterna har, dels som organ för
Svensk biblioteksförening och dels som facklig tidskrift för bland annat yrkesområdet biblio-
tek, hamnar frågor med anknytning till biblioteket som arbetsplats och diskussionsunderlag i
centrum. Detta märks i de två artiklar som här använts för att mer i detalj studera diskurserna
kring digitala bibliotek. Hos Berg är det det praktiska arbetet med datorisering av biblioteket
som framställs som en viktig utgångspunkt i det elektroniska biblioteket. Skogmars utgångs-
punkt i biblioteket är snarare kopplad till bibliotekets funktion som tillgängliggörare av dato-
rer med nätverksuppkoppling. Båda dessa artiklar knyter dock det elektroniska biblioteket till
det fysiska, bland annat utifrån praktiska hänsynstaganden.

I TD är det informationen som ställs i centrum, vilket bland annat märks i tidskriftens syfte
och arbetsområde. Informationsförsörjning för olika grupper i samhället, exempelvis inom
teknik, ekonomi och humaniora, är det som TD inriktar sig på. Det talas i tidskriften inte lika
mycket om bibliotek som i BBL och DIK, även om artiklar med utgångspunkt i biblioteket
också förekommer. Den artikel i TD som analyserats mer i detalj utgår till exempel från bibli-
oteket i sin diskussion kring begreppet digitala bibliotek. Det faktum att artikeln emellertid
knyter detta resonemang till användandet av metadata gör att informationen i sig ändå får en
viktig roll. Det handlar då om sätt att förhålla sig till information och att beskrivningen av
denna är det intressanta. Ett sådant sätt att relatera digitala bibliotek till de mer tekniska förut-
sättningarna för dem märks i TD också i artiklarna om Internet, dokumentleveranser online
och elektronisk publicering. Även i TD finns flera exempel på att existerande digitala biblio-
tek fungerar som utgångspunkt för artikelförfattarnas diskussioner av företeelsen. Det gäller
exempelvis artikelserien om Lunds universitets elektroniska bibliotek, MyLibrary och
LIBLAB. I dessa artiklar lyfts det underliggande tekniska ramverket fram, med referenser till
hur informationssökning och tillgängliggörande fungerar i dessa system.
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HIT har också en sådan mer teknikbetonad syn på företeelsen digitala bibliotek. Här lyfts be-
grepp som textualitet, hypertext och narrativitet fram i artiklarna, vilket alltså tyder på att det
tekniska ramverk inom vilket digitala bibliotek kan placeras är ett stort intresseområde i HIT.
Diskussionerna utgår från tekniken och det talas inte om ’ifall’ eller ’om’ utan utgångspunk-
ten är att tekniken faktiskt finns. Några direkta hänvisningar till digitala bibliotek görs eme l-
lertid inte i någon direkt utsträckning, utan artiklarna i denna tidskrift stannar vid att diskutera
tekniken och förutsättningarna för denna bibliotekstyp. Här ställs informationen i fokus me-
dan biblioteket som institution inte ägnas något större intresse. Artiklarna här är mer inriktade
på teoretiska resonemang än på diskussioner av praktiska exempel.

Överlag är SVBF den av tidskrifterna som, vid sidan av HIT, är mest teoretisk i sina resone-
mang. Såsom ett organ för biblioteksforskning är detta en väntad slutsats. Intressant i sam-
manhanget är dock att denna teoretiska inriktning inte riktigt gäller fullt ut för de (få) artiklar i
SVBF som berör digitala bibliotek. Även i denna tidskrift utgör LIBLAB en viktig utgångs-
punkt, liksom utredningar om biblioteksutveckling. Detta uppfattar jag som relativt praktiskt
inriktat, trots att tidskriften i sig är teoretisk till sin karaktär.

De skillnader som finns mellan tidskrifternas sätt att diskutera digitala bibliotek gör det möj-
ligt att tala om åtminstone delvis skilda diskurser, utifrån vilka aspekter på digitala bibliotek
som tas upp i tidskrifterna. Det är i detta sammanhang de gemensamma teman som Foucault
talar om som kännetecknande för en diskurs alltså kan ses. BBL och DIK är praktiskt inrikta-
de och utgår snarast från biblioteket som institution. TD har informationen och hur den an-
vänds, organiseras och återvinns som sitt fokus. I denna tidskrift är kopplingen till biblioteket
som institution inte lika tydlig. Även TD har en tämligen praktiskt inriktning genom att artik-
larna ofta utgår från existerande projekt. Mer teoretiska och vetenskapliga till sin karaktär är
HIT och SVBF. Särskilt HIT ger prov på omfattande begreppsdiskussioner, dock inte just
kring digitala bibliotek som begrepp, och här är informationen i sig i centrum. SVBF har ock-
så en del begreppsdiskussioner men utgår även från praktiska exempel. Här ställs biblioteket
som institution ofta i fokus. Dessa olika inriktningar som tidskrifterna har sätter alltså också
upp vissa ramar för diskurserna. De styr vad som kan uttryckas om en företeelse och var detta
kan göras.
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7. DISKUSSION

Syftet med denna uppsats har varit att studera företeelsen digitala bibliotek och begreppen för
denna företeelse, deras användning och förändring i svensk biblioteksdiskurs från år 1980 till
2002. För att möjliggöra en sådan studie har fem svenska bibliotekstidskrifter, Biblioteksbla-
det (BBL), DIK-forum (DIK), Human IT (HIT), Svensk biblioteksforskning (SVBF) och Tid-
skrift för dokumentation (TD), analyserats. Dessa valdes med tanke på deras olika inriktningar
och skilda fokus. Studien har genomförts genom en systematisk genomgång av dessa tid-
skrifter, med särskilt fokus på perioderna 1980-1982, 1985-1987, 1990-1992, 1995-1997 och
2000-2002.

Den metod uppsatsen byggt på är diskursanalytisk, med utgångspunkt främst i Foucaults
diskursteorier och Hanssons operationalisering av dessa. Inom detta perspektiv är en viktig
tanke att språket formar vår verklighet och att det är genom att tala om en företeelse som vi
konstruerar dess förutsättningar och verklighet. Valet av metod har medfört att vissa aspekter
lyfts fram, såsom exempelvis själva talet om företeelsen, vilka som gör dessa uttalanden lik-
som detta tals kontext.

Utifrån syftet för denna uppsats och den diskursanalytiska ansatsen skapades ett antal fråge-
ställningar. Dessa kretsade kring det som skrivits om digitala bibliotek i svensk biblioteks-
press, de skillnader som finns mellan tidskrifterna och mellan olika tidsperioder samt vilka det
varit som gjort uttalandena om digitala bibliotek i bibliotekspressen. Detta tal om digitala
bibliotek som företeelse och begrepp ställdes genom frågeställningarna också i förhållande till
den/de kontexter inom vilka det uttalades, i detta fall i förhållande dels till den (svenska) bib-
lioteksutvecklingen under den aktuella perioden och dels till de tidskrifter inom vilka diskus-
sionerna fördes.

Vad var det då som sades om de tekniska förutsättningarna för företeelsen digitala bibliotek i
den svenska bibliotekspressen? Då användningen av ett sådant begrepp som digitala bibliotek
också inbegriper utnyttjandet av någon form av teknik har talet om digitala bibliotek som fö-
reteelse och begrepp varit förbundet med diskussioner om datorisering och automatisering av
biblioteken liksom med användandet av nätverkskommunikationer och elektroniska tjänster.
Det har varit i anslutning till sådana diskussioner som förutsättningarna för skapandet av di-
gitala bibliotek setts. I dessa diskussioner har inte med nödvändighet termen digitala bibliotek
eller någon av dess synonymer använts. Dessa diskussioner har istället en mer allmän kopp-
ling till den teknikutveckling som skapar förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna tala
om digitala bibliotek.

Under 1980-talet hade datoriseringen och automatiseringen av de svenska biblioteken inletts.
De frågor som diskuterades gällde bland annat LIBRIS och BUMS/BURK, datorernas påver-
kan på biblioteken samt praktiska lösningar för bibliotekens datasystem. Under årtiondet upp-
kom även IT som ett viktigt begrepp för biblioteken att förhålla sig till samtidigt som intresset
för online-tjänster ökade. Möjligheterna till elektronisk publicering var också en aspekt på
teknikutvecklingen som diskuterade liksom det nyinrättade forskningsprojektet LIBLAB med
dess HYPERCATalog. Hänvisningar fanns också till möjligheterna att skapa personliga bibli-
otek med hjälp av länkning och med förenklad sökning och navigering. Under 1990-talet var
det inte längre den praktiska datoriseringen av biblioteken som stod i fokus utan istället vän-
des intresset mot IT, Internet och multimedia. Begreppet informationssamhället diskuterades
och det hänvisades till bibliotekets ansvar som den institution som ur demokratisynpunkt
skulle tillgängliggöra den nya informationstekniken för alla samhällsmedborgare. Digitalise-
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ring, särskilt inom ABM-sektorn, diskuterades också, bland annat ur tillgänglighetssynpunkt.
Vid början av 2000-talet har de explicita teknikdiskussionerna allt mer mattats. Tekniken
tycks vid denna tid vara underförstådd och fungera som en bas för biblioteken och diskussio-
nerna. Istället fördjupas intresset för tekniken, bland annat synligt i resonemang kring hyper-
text, textualitet och narrativitet. Hänvisningar till företeelser som e-böcker och e-tidskrifter
förekom också på flera ställen ofta kopplade till den ökande tillgängligheten dessa medför.

Det visar sig således att teknikutvecklingen diskuterats en hel del i den svenska biblioteks-
pressen. Detta har tydligen varit en viktig fråga för biblioteken att på något sätt förhålla sig
till. Det är också intressant att se utifrån vilka aspekter dessa diskussioner förts. Den teknikut-
veckling som skett märks också genom ett förändrat tal om tekniken på biblioteken. I början
av studieperioden syns en tydlig koppling till den praktiska implementeringen av datatekniken
på biblioteken. Diskussionen fördjupades under 1990-talet då nya tekniska framsteg, såsom
Internet, också introducerades. Genom den datorisering av biblioteken som skedde blev också
talet kring tekniken annorlunda. Under 2000-talet är det till exempel intressant att se att både
data- och nätverkstekniken tycks uppfattas som något underförstått i biblioteken, som något
självklart som inte längre behövde diskuteras i lika stor utsträckning som tidigare. Diskussio-
nerna hade istället gått ett steg längre och blivit mer abstrakta genom att fokusera på själva
den digitala informationen.

Intressant att se är också att det i början av studieperioden gjordes efterlysningar av en mer
omfattande diskussion kring dessa frågor i den svenska bibliotekspressen. Tydligen uppfatta-
des detta som ett ämne som de svenska biblioteken borde förhålla sig till. Att en sådan diskus-
sion emellertid uteblev är också en omständighet värd att kommentera. Som vi sett är det
istället snarast de praktiska ställningstagandena kring tekniken som fått det största utrymmet i
bibliotekspressen, exempelvis i diskussionerna kring valet av datasystem, samkatalogerna och
online-tjänsterna. Den praktiska inriktningen i dessa diskussioner tycks inte ha gett något stör-
re utrymme för mer debatterande inslag. Denna iakttagelse stämmer väl med Parnells resultat
i hans genomgång av svensk bibliotekspress fram till i början av 1990-talet. Han framhåller
att den svenska diskussionen inte varit särskilt omfattande och att tekniken mestadels setts just
ur ett praktiskt perspektiv. 203 Denna praktiska inriktning tycks dock även känneteckna de fort-
satta diskussionerna, om än inte med samma aspekter i fokus. När det exempelvis gäller 1990-
talets teknikdiskussioner är även dessa ofta praktiskt inriktade men då mot bland annat olika
IT-projekt. Under 2000-talet syns detta också i diskussionerna kring MyLibrary med flera
biblioteksprojekt. Denna iakttagelse förtjänar att ytterligare belysas så vi återkommer till den
längre fram i diskussionen, då bland annat utifrån kontextrelaterade utgångspunkter. Fler ef-
terlysningar gjordes nämligen av en mer omfattande diskussion kring dessa frågor men även
då med samma klena resultat.

Vi kan emellertid konstatera att diskussioner rörande de tekniska förutsättningarna för ska-
pandet av digitala bibliotek åtminstone varit tämligen livskraftiga i den svenska biblioteks-
pressen sedan 1980-talets början. Det talades i samtliga tidskrifter om denna utveckling och
de konsekvenser den fört med sig både för biblioteken och för (den digitala) informationen i
sig. Efter att ha noterat hur dessa tekniska förutsättningar diskuterats i svensk bibliotekspress
kan det nu vara dags att mer bokstavligen övergå till att resonera kring själva företeelsen och
begreppet digitalt bibliotek. Frågan har då varit hur själva beteckningen digitala bibliotek eller
någon av de mer eller mindre synonyma termerna för denna företeelse använts i den svenska
bibliotekspressen samt vilket innehåll begreppen givits.

                                                
203 Parnell (1991)
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Under 1980-talet gjordes flera hänvisningar till denna typ av bibliotek, särskilt under beteck-
ningen elektroniskt bibliotek. Vid denna tid kretsade talet om denna typ av bibliotek kring det
datoriserade och automatiserade biblioteket, med ett integrerat datasystem, möjligheter till
datorbaserad informationssökning, automatiserade biblioteksrutiner liksom medverkan i nå-
gon av de nationella samkatalogerna LIBRIS och BURK/BUMS. Denna syn på det digitala
biblioteket vidgades dock under 1990-talet. Det datoriserade och automatiserade biblioteket
var inte längre en tillräcklig grund för att tala om ett digitalt bibliotek. Tonvikten i de defini-
tioner som gjordes av begreppet låg på ett bibliotek som inte enbart var datoriserat och auto-
matiserat utan där även nätverksteknologi användes för att koppla samman biblioteken och
deras respektive kataloger. Denna syn på det digitala biblioteket märktes också i talet om bib-
liotekarien som en ’cybrarian’ snarare än en ’librarian’, med uppgift att hjälpa användarna att
navigera i cyberrymden. Utvecklingen i talet om digitala bibliotek märktes dessutom i använ-
dandet av begrepp som virtuella bibliotek, med sin tonvikt på nätverksteknologi för att skapa
skenbara bibliotek av sammankopplade bibliotekskataloger och databaser där användarna får
känslan av att befinna sig i ett gemensamt rum. En viktig aspekt i det digitala biblioteket som
lyftes fram gällde tillgängliggörandet av information, i första hand för forskare. I slutet av
1990-talet hade även användarna av det digitala biblioteket fått ökad uppmärksamhet, bland
annat synligt i diskussioner om användaranpassad information i elektronisk form till olika
användargrupper vid exempelvis universiteten. Användningen av begreppet digitala bibliotek
i svensk bibliotekspress under 2000-talet visar att nya aspekter vägts in i definitionerna av
denna bibliotekstyp. På flera ställen i tidskrifterna gjordes under denna tid hänvisningar till
bibliotek med beteckningar som hybrid-, virtuella eller digitala. Tanken om att digitalt och
tryckt material existerar sida vid sida uttrycktes på några ställen. I detta sammanhang talades
om hybridbibliotek som den rätta beteckningen på dagens bibliotek, vilket också är en syn
som Björkhem och Lindholms artikel förmedlar.

Under den studerade perioden har alltså beteckningen digitala bibliotek eller någon av de mer
eller mindre synonyma termerna i viss utsträckning använts i den svenska bibliotekspressen.
Diskussionerna kring dessa bibliotek visar att det innehåll som givits dem också skiftat.

I genomgången av de fyra utvalda artiklarna har fokus också lagts på vilka det varit som gjort
uttalandena i dessa.  Den frågeställning som kan relateras till detta spörsmål frågar efter vilka
det är som i bibliotekspressen diskuterar företeelsen digitala bibliotek. I den generella genom-
gången av materialet har inte författarna till artiklarna uppmärksammats, vilket gör det omöj-
ligt att även där studera denna frågeställning. I de utvalda artiklarna har dock denna möjlighet
givits, bland annat för att om möjligt kunna relatera detta till en diskussion om deras bak-
grunds betydelse och om makt.

Inom diskursanalysen har som sagt makt en viktig innebörd. Foucault talar själv om makt
såsom en aktiv relation, som något produktivt som skapar vetande inom ett område.204 Hur en
sådan maktutövning i praktiken fungerar är emellertid inte helt enkelt att studera. Både Löv-
gren och Frohmann erbjuder ändå en konkretisering av Foucaults maktteori som jag uppfattar
som möjlig att använda i denna uppsats. Lövgren har tolkat Foucaults maktperspektiv i termer
av professionellas och experters diskurser. Det är dessa typer av diskurser som tillerkänns stor
betydelse, vilket också får återverkningar på diskursen och skapandet av denna.205 Detta
stämmer även med Frohmanns uppfattning om att det inte är diskurser från vilka talare som
helst som är värda att studera, utan att det är just de auktoriserade talarna, som har möjlighet
                                                
204 Foucault (1983) s 36-38
205 Lövgren (1999) s 20
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att utöva makt genom olika institutionella former, som är intressanta för den diskursanalytiska
forskaren. 206 Sättet att fokusera på vilka det är som uttalar sig, skulle alltså enligt Lövgrens
och Frohmanns tolkningar av Foucault kunna introducera makten som en aspekt i diskursen.
Detta har jag tagit fasta på i denna diskussion.

Av författarna till de fyra artiklarna i denna studie var endast en av dem direkt knuten till den
professionella biblioteksvärlden. Detta gällde Berg, som själv arbetade i den praktiska verk-
samheten på ett filialbibliotek. De övriga hade någon slags anknytning till forskning och uni-
versitet; Fagerli som chef för Statens biblioteks- och informationshögskola i Oslo, Skogmar
med sin koppling till LIBRIS och Björkhem och Lindholm som nyutexaminerade B&I-
studenter. Resonemangen om makt och maktutövning i skapandet av diskurser skulle i denna
undersökning kanske kunna kopplas till författarnas bakgrund. Faktum är att dessa artikelför-
fattare, förutom Berg, skulle kunna ses som någon form av experter, att de uttalar sig om di-
gitala bibliotek i sina egenskaper av att vara kunniga inom just detta område. De kan också
ses som företrädare för vissa typer av mäktiga institutioner, såsom LIBRIS och biblioteks-
högskolor. Diskursen kring digitala bibliotek är, som Lövgren benämner det, ’tal med
makt’,207 här med experters och institutioners makt.

Utifrån ett sådant perspektiv är Bergs recension intressant att studera. Under 1980-talet var
diskussionerna kring den nya tekniken relativt omfattande i de svenska bibliotekstidskrifterna.
De nya möjligheter denna teknik medför för biblioteken framhölls av många. Samtidigt fanns
dock också mer kritiska röster, som bland annat manade till återhållsamhet och motsatte sig
den totala teknikentusiasm andra visade.

Denna senare, mer kritiska inställning visas på ett tydligt sätt i Bergs recension av boken På
väg mot det elektroniska biblioteket? Bergs efterlysning av en mer nyanserad bild av datorise-
ringen av biblioteken kontrasteras mot den tydligt positiva syn som boken i sig tycks förmed-
la. Detta ger en intressant illustration av vilka uppfattningar som kopplades till idéer om
framväxten av elektroniskt baserade bibliotek. Dessa uppfattningar tycks ha varit tämligen
representativa i det tidiga 1980-talets bibliotekssverige, vilket andra artiklar liksom genom-
gången av litteraturen kring biblioteksutvecklingen också tyder på. Vid denna tid, samtidigt
med introduktionen av den nya tekniken, fanns således utrymme även för kritiska reflektioner
kring tekniken. Några andra hänvisningar till liknande kritik har inte framkommit i materialet.
Dessa uttalanden kan uppfattas som förbundna med den omgivande kontexten, vilken enligt
det diskursanalytiska sättet att se på den bestämmer vad som kan och inte kan sägas. Bergs
uppfattningar både om själva datoriseringen av biblioteken och om den mer officiella synen
(här representerad av Bibliotekstjänst) på denna utveckling blir därmed intressanta som ex-
empel på vad som i en viss tid är möjligt att säga om en företeelse. Avsaknaden av ytterligare
sådana kritiska uttalanden från andra tider kan tyda på att möjligheterna att göra denna typ av
uttalanden om den tekniska utvecklingen på biblioteken minskar. Diskursanalysens fokus på
makt kan i det sammanhanget ge en intressant förklaringsmöjlighet. Enligt ett sådant sätt att
se på frågan kan det vara ett tecken på maktutövning i skapandet av en diskurs som gör att
vissa saker inte blir möjliga att säga om en företeelse. Vetandet produceras genom maktutöv-
ningen. Såsom jag uppfattar det är det personer med en viss bakgrund, sådana som besitter
viss kompetens på området och som ofta har en koppling till betydelsefulla institutioner, som
med sina artiklar hjälper till att definiera begreppet digitala bibliotek. Dessa personer är av
naturliga skäl insatta i ämnet, och de förmedlar en positiv inställning till denna företeelse.
Deras definitioner av begreppet digitala bibliotek sätter andras ur spel. Detta uppfattar jag
                                                
206 Frohmann (1994) s 120
207 Lövgren (1999) s 20
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som ett exempel på hur diskurserna kring digitala bibliotek inte bara skapas i förhållande till
sin kontext utan också som en del i den maktsfär som diskursen i sig innebär.

I detta sammanhang kan också de efterlysningar som gjorts av en mer genomgripande biblio-
teksdiskussion kring teknikfrågor uppfattas. Ett sådant exempel utgörs av Fagerlis resone-
mang om behovet av en mer omfattande biblioteksdiskussion om frågor kring informations-
teknologi och elektronisk information. Då i början av 1990-talet när han gjorde denna efter-
lysning menade han att biblioteken måste engagera sig mer i den tekniska utvecklingen för att
inte andra intressenter skulle ta över hanteringen av den elektroniska informationen. 208 Som vi
sett poängterar också Lööf att det inom det område som idag bland annat betecknas informa-
tion management sker en ökande konkurrens gentemot biblioteksvärlden från andra intres-
senter.209

Utifrån dessa båda inlägg tycks det som om flera inom biblioteksvärlden kan uppfatta sitt äm-
nes- och kompetensområde som hotat. Den informations- och teknikrelaterade delen av äm-
net, bland annat manifesterat i utvecklingen av digitala bibliotek, skulle kunna inmutas av
andra typer av forskare. Med sådana hot mot det egna intresseområdet är det heller inte kons-
tigt om det är de positiva och expertanknutna uttalandena som tillåts i diskussionen kring ut-
vecklingen, i detta fall gällande digitala bibliotek. Makten utövas i så fall inte bara inåt gent-
emot den övriga biblioteksvärlden utan också utåt i förhållande till andra områden och forska-
re. För att föra en sådan ’kamp’ kan inte vilka som helst uttalanden om den känsliga företeel-
sen tillåtas. I diskursanalysen uppfattas maktutövningen alltså också som intern, som inbyggd
i själva diskursen. Diskursen reglerar vad som kan och inte kan sägas om företeelsen digitala
bibliotek, vilket i sig kan ses som uttryck för en maktstruktur. Det är genom diskursen kring
digitala bibliotek som vissa uttalanden godkänns medan andra inte får göras. Det här exemplet
visar alltså hur sådan maktutövning skulle kunna fungera i praktiken. Det åskådliggör hur
diskursen stadgar vad som är tillåtet att säga och hur dessa uttalanden i detta fall kan kopplas
till en viss typ av expert- och institutionsanknutna talare.

Hur kan då diskussionen kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress relateras till dess
kontext? I denna undersökning har denna kontext utgjorts dels av den biblioteksutveckling
som skett under den aktuella perioden och dels de fem tidskrifter i vilka diskussionerna förts.
Dessa båda kontexter tänktes på olika sätt sätta reglera och påverka diskurserna kring digitala
bibliotek, bland annat som en följd av att de utgjort de sammanhang inom vilka diskussione r-
na förts.

Den biblioteksutveckling som varit kännetecknande för den aktuella perioden har i stor ut-
sträckning varit kopplad till de tekniska framsteg som gjorts inom bland annat data- och nä t-
verksindustrin. Tekniken har i sig utgjort en form av ramverk för vad som kunnat sägas om
företeelsen digitala bibliotek under åren 1980-2002, bland annat såtillvida att den fungerat
som en viktig faktor för artikelförfattarna att reflektera över och förhålla sig till i sina defini-
tioner. Begreppsdiskussionerna kan ses som bra exempel på detta. I början av 1980-talet hade
till exempel den allmänna datoriseringen av biblioteken precis inletts. Det gjorde att datorn
fick en framskjuten position i diskussionerna kring förutsättningarna för skapandet av digitala
bibliotek. Möjligheten att använda datorn för olika uppgifter på biblioteket diskuterades, vil-
ket hade en stark koppling till den utveckling som samhället i stort och biblioteken i synnerhet
genomlevde vid denna tid. Utvecklingen av samkatalogerna LIBRIS och BURK/BUMS hade
också nått en viss mognad under denna tid, vilket återspeglade sig i materialet. Andra förut-
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sättningar för skapandet av digitala bibliotek som diskuterades gällde online-tekniken och
teledatan, vilket också var tekniker som vid denna tid var på frammarsch. I definitionerna av
begreppet digitala bibliotek satte teknikutvecklingen alltså upp ramarna. Det var vid denna tid
tekniskt möjligt att prata om det digitala biblioteket som det datoriserade och automatiserade.
Utvecklingen hade kommit till detta steg där datorerna allt mer började introduceras i olika
verksamheter, bland annat på bibliotek.

När den tekniska utvecklingen fortgick med en spridning av nätverksteknologi och Internet
märktes även detta i diskussionerna om digitala bibliotek och förutsättningarna för att skapa
sådana. Det talades i samhället dessutom allt mer om IT och om informationssamhällets
framväxt. Diskursen kring digitala bibliotek förändrades i förhållande till denna tekniska ut-
veckling, samtidigt som diskursen också enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt hjälpte till
att forma företeelsen digitala bibliotek. Det digitala biblioteket sågs nu som det datoriserade
och automatiserade biblioteket, med nätverksuppkopplingar och med en betoning på tillgäng-
lighet. Utvecklingen av det digitala biblioteket förbands med forskningsmiljöer, vilket också
var ett synsätt som låg i tiden. Internet och SUNET fungerade som forskningsnätverk samti-
digt som det var vid universiteten tekniken utvecklades och också användes i universitetets
egna bibliotek.

Under 2000-talet hade tekniken för skapandet av digitala bibliotek blivit mer eller mindre
allmängods och diskussionerna inriktades allt mer på aspekter såsom den digitala texten i sig
och på användarna. Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvsmaterial var en annan
fråga med stark koppling till den omgivande kontexten. Med teknikutvecklingen följde vid
denna tid flera exempel på skapandet av digitala bibliotek, främst vid landets universitet.

Även de kontexter de fem tidskrifterna i sig utgör har studerats. Också dessa har reglerat vad
som i vilken tidskrift kan och inte kan sägas om digitala bibliotek. Detta förhållande har bland
annat kunnat kopplas till de olika inriktningar och förhållningssätt som utmärker tidskrifterna.
Några av de skillnader mellan tidskrifterna som har identifierats gäller huruvida de är inrikta-
de på diskussioner om informationen i sig eller på själva biblioteket samt om deras perspektiv
är praktiskt eller teoretiskt. Skillnaden mellan dessa båda sistnämnda perspektiv menar jag
ligger i abstraktionsnivån. En praktiskt inriktad artikel fokuserar på själva det praktiska arbe-
tet, på sådant som har med mer konkreta företeelser att göra, medan en teoretisk sådan snarast
koncentrerar sig på mer abstrakta fenomen som begrepp och förklaringar.

BBL och DIK konstaterades vara praktiskt inriktade på biblioteksarbete i praktiken snarare än
i teorin. De utgår närmast från biblioteket som institution, med det fysiska biblioteket som en
utgångspunkt för diskussionerna kring bland annat digitala bibliotek. TD å sin sida har infor-
mationen och hur den används, organiserad och återvinns som sitt fokus. I denna tidskrift är
kopplingen till biblioteket som institution inte lika tydlig. Här är intresseområdet informa-
tionsförsörjning för olika grupper, inte enbart för biblioteken del. Även TD har en tämligen
praktiskt inriktning genom att artiklarna ofta utgår från existerande projekt. Dessa tidskrifter
har någon form av biblioteksverklighet att utgå från, vilket gör att de rent praktiskt måste för-
hålla sig till denna. Den inriktning mot det professionella biblioteksfältet som dessa också kan
anses ha, tycks göra att de blir mer pragmatiska i sina resonemang kring denna företeelse som
de måste relatera till i sin yrkesutövning. Deras diskussioner kan också ses som ett intresse för
att utveckla digitala bibliotek i praktiken och att fokus därigenom läggs på den praktiska sna-
rare än den teoretiska inriktningen. Mer teoretiska och vetenskapliga till sin karaktär är där-
emot HIT och SVBF. Särskilt HIT ger prov på omfattande begreppsdiskussioner, dock inte
just kring digitala bibliotek som begrepp. Här är det mycket tydligt att det är (den digitala)
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informationen i sig som ställs i centrum, vilket också stämmer överens med tidskriftens in-
riktning mot interaktionen mellan människa och informationsteknologi snarare än på biblio-
tek. SVBF har också en del begreppsdiskussioner men utgår även från praktiska exempel. Här
ställs biblioteket som institution ofta i fokus. Utifrån detta kan konstateras att tidskrifternas
olika inriktningar alltså också sätter upp vissa ramar för diskurserna. Detta styr vad som kan
uttryckas om en företeelse och var detta kan göras. Med Foucaults hypoteser i minnet skulle
dessa olika inriktningar kunna uppfattas som förekomsten av skilda teman i diskursen, med
fokus antingen på praktik och på biblioteket som institution eller på innehållet, den digitala
informationen, på ett mer teoretiskt sätt.

Sätten att tala om digitala bibliotek utifrån praktiska eller teoretiska utgångspunkter kan också
kopplas till genomgången av den internationella forskningen kring digitala bibliotek. I denna
genomgång skiljer Marchionini och Fox, Borgman samt Saracevic mellan några olika typer av
kontexter inom vilka digitala bibliotek studeras. Fokus kan ligga på förutsättningarna för ska-
pandet av digitala bibliotek eller på mer teoretiska resonemang kring viktiga begrepp och lik-
nande.210 TD skulle kunna uppfattas som ett exempel på en tidskrift med den förra inriktning-
en, bland annat utifrån att denna tidskrift till stor del fokuserar på informationen i sig och på
praktiska exempel, medan HIT kanske kan uppfattas som en representant för den senare vari-
anten genom de begreppsdiskussioner tidskriften rymmer. Det faktum att några explicita dis-
kussioner kring begreppet digitala bibliotek inte finns heller i HIT försvårar dock denna in-
delning. Det distanserande från biblioteksvärlden som HITs nya utgivare medför kan säkert
spela in här, liksom det faktum att tidskriften inte heller gör anspråk på att vara ett organ för
svensk biblioteksforskning. Det tycks alltså vara så att det saknas en mer teoretisk diskussion
kring begreppet digitala bibliotek i svensk bibliotekspress. En annan möjlig indelning som
exempelvis Borgman gör utgår från en uppdelning i innehåll/teknik och institution/service. I
förhållande till en sådan indelning skulle HIT och TD kunna placeras in i den förra på grund
av sitt fokus på informationen medan BBL, DIK och SVBF med sina tydligare hänvisningar
till biblioteket som institution hamnar i den senare.

Denna senare typ av indelning menar Borgman också kan användas för att särskilja olika de-
finitioner av begreppet digitala bibliotek.211 I några av den internationella forskningens defi-
nitioner är det, som vi ovan sett, i första hand på själva informationen som fokus läggs medan
andra av dessa definitioner utgår från biblioteket som en institution som erbjuder elektroniska
tjänster. Jag uppfattar detta som att olika delar av själva beteckningen digitala bibliotek beto-
nas, i det ena fallet den digitala delen och i det andra biblioteksdelen. Det kan vara intressant
att titta närmare på hur detta förhåller sig till diskussionerna i denna diskursstudie.

I exempelvis Lesks och Arms definitioner av digitala bibliotek lyfter de fram informationens
digitala form och dess tillgänglighet via nätverk. Fokus ligger alltså på själva informationen.
Detta kan ställas mot Waters betoning på digitala bibliotek som en institution som ger tillgång
till elektroniska resurser.212 Eftersom de definitioner som görs i det svenska materialet inte är
lika tydliga är det svårt att till fullo relatera dem till dessa betydligt mer problematiserade dis-
kussioner kring begreppet. Som redan konstaterats är dock BBLs och DIKs samt i viss mån
SVBFs diskussioner kring digitala bibliotek mer institutionsinriktade än de i HIT och TD som
utgår från tekniken och själva informationen i sin diskussioner. Detta kan alltså vara en ut-
gångspunkt även för ett resonemang om de svenska definitionernas kopplingar till de interna-
tionella.
                                                
210 Marchionini och Fox (1999) s 219-220, Borgman (2000) s 40-46 samt Saracevic (1999) s xii-xiii
211 Borgman (2000) s 35-49
212 Arms (2000) s 2, Lesk (1997) s xix, 1-2 samt Waters (1998)
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Andra aspekter som lyfts fram som viktiga i de tidigare internationella diskussionerna kring
begreppet digitala bibliotek är sådant som användarnas betydelse, den digitala kollektionen
som en ordnad samling som är möjlig att på ett enkelt sätt söka i, liksom behovet av upphovs-
rättsliga skydd. Dessa aspekter är också återkommande i den svenska diskursordningen kring
digitala bibliotek. I TD syns exempelvis användarnas betydelse allt mer under den sista ur-
valsperioden. Tillgänglighetsaspekten betonas under hela perioden medan upphovsrättsliga
frågor får sin betydelse i det svenska materialet först under slutet av 1990-talet. Dessa är te-
man som Nylander också visat utmärkt de internationella definitionsdiskussionerna.213

Den utveckling av begreppet digitala bibliotek som vi sett i det undersökta materialet visar att
vi idag, i och med Björkhem och Lindholms diskussion kring begreppet liksom i flera andra
hänvisningar i tidskrifterna, allt mer börjar närma oss ett begreppsinnehåll mer i linje med det
som i genomgången av de internationella forskarnas diskussioner betecknas hybridbibliotek.
Pinfield framhåller att hybridbiblioteket innebär en ökande intregrering av olika typer av ma-
terial.214 Detta är tankar som vi sett också hos Björkhem och Lindholm. Pinfield ser dessutom
hybridbiblioteket som en biblioteksmodell att bygga vidare på även i framtiden, medan Row-
ley hänvisar till denna typ av bibliotek som en mer rättvisande bild av dagens bibliotek.215

Sådana hänvisningar sker inte explicit hos Björkhem och Lindholm men deras diskussioner
bygger ändå på någon form av biblioteksverklighet. Detta syns alltså även i andra artiklar un-
der 2000-talet. I dessa artiklar påpekas just att denna syn ligger närmare bibliotekens verklig-
het.

Den indelning som Borgman gör i sin gruppering av de internationella definitionerna av be-
greppet digitala bibliotek baseras bland annat på i vilken miljö de som definierar begreppet
befinner sig, om de är forskare eller biblioteksföreträdare.216 Utifrån en sådan indelning skulle
flera av författarna till de artiklar som här studerats mer detaljerat kunna uppfattas som före-
trädare för forskningen snarare än för biblioteksvärlden. Med denna inriktning som utgångs-
punkt skulle således Berg och hans definition av begreppet digitala bibliotek kunna placeras
in i biblioteksvärlden medan de övriga är mer eller mindre tydliga representanter för forsk-
ningsvärlden. Att utifrån dessa artikelförfattares hemvist inom forskningsvärlden kalla dem
för teoretiker finner jag dock svårt. Som vi har sett är det mestadels med praktiska utgångs-
punkter i biblioteket som även dessa författare diskuterar digitala bibliotek. Deras intresset för
digitala bibliotek ligger på utvecklandet av sådana bibliotek, med ett mer praktisk perspektiv.

Det kan i detta sammanhang vara intressant att i jämförelsen mellan de svenska och de inter-
nationella begreppsdiskussionerna notera de skillnader som föreligger, både vad gäller mäng-
den artiklar rörande företeelsen digitala bibliotek liksom gällande abstraktionsnivån i dessa
artiklar. Det har konstaterats i denna uppsats att det visserligen finns artiklar rörande de tek-
niska förutsättningarna för digitala bibliotek i mellan knappt hälften och i stort sett samtliga
av tidskrifternas nummer. I HIT och även i viss mån i TD är antalet störst i förhållande till
antal nummer som ges ut av tidskrifterna medan BBL och SVBF har sådana hänvisningar i
ungefär hälften av sina nummer. DIK har det minsta antalet artiklar, särskilt under början av
1990-talet. Att det talas om förutsättningarna för och även själva företeelsen digitala bibliotek
så pass genomgående i materialet betyder dock inte att jag uppfattar detta som en fördjupad
diskussion kring denna företeelse i svensk bibliotekspress. Teknikens utveckling har som vi
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sett en avsevärd betydelse för både samhället och biblioteken, vilket gör den viktig för exem-
pelvis biblioteken att relatera till. Mindre ofta görs hänvisningar till företeelser som faktiskt
betecknas som digitala bibliotek eller någon av de mer eller mindre synonyma beteckninga r-
na. Vi har sett att företeelsen inte saknas i diskussionerna, men min upplevelse är ändå att den
inte utgör något stort intresseområde i svensk bibliotekspress. Det faktum att flera av hänvis-
ningarna till denna bibliotekstyp görs i förhållande till utländska initiativ på området är kan-
ske en talande omständighet i detta sammanhang.

De svenska diskussionerna tycks dessutom i hög grad vara kopplade till praktiska exempel
medan jag uppfattar att flera av de internationella har mer av en teoretiserande ansats. Det
faktum att åtminstone två av tidskrifterna i denna undersökning är vetenskapliga och forsk-
ningsinriktade aktualiserar frågan om varför dessa inte diskuterar digitala bibliotek som be-
grepp i någon större utsträckning. Frågan är hur detta, att digitala bibliotek inte tycks vara ett
ämne som diskuteras särskilt frekvent i Sverige, åtminstone inte i de tidskrifter som används i
denna studie, och särskilt inte ur en mer teoretisk synvinkel, ska tolkas. Sker dessa diskussio-
ner i något annat forum eller är det helt enkelt så att detta ämne inte får mer uppmärksamhet
inom den svenska biblioteksvärlden än vad som framkommer här?

Det är möjligt att svenska diskussioner om digitala bibliotek istället förs i datatidskrifter eller
liknande. Detta är dock inte något jag har haft tid och möjlighet att studera då det ligger utan-
för denna studies syfte. I sådana tidskrifter skulle alltså både en mer frekvent och en mer teo-
retisk diskussion kring digitala bibliotek som företeelse och begrepp kunna förekomma. Att
dessa typer av diskussioner emellertid inte märks inom den svenska biblioteksvärlden med
tillhörande tidskrifter framkom i det genomgångna materialet i denna studie. Den ringa om-
fattningen i diskussionerna skulle eventuellt kunna tyda på ett marginellt intresse för denna
typ av frågor i svensk bibliotekspress. Att tolka dessa iakttagelser har dock sina svårigheter,
bland annat eftersom det finns så lite svensk forskning kring detta ämnesområde. Det är svårt
att finna litteratur att relatera denna studies resultat till.

De diskussioner som bland andra Marchionini och Fox, Borgman samt Saracevic för kring de
olika kontexter inom vilka digitala bibliotek internationellt sett studeras217 kan kanske var en
möjligt utgångspunkt för ett tolkningsförsök. De visar att en mer datavetenskaplig forskning,
med fokus på sådant som innehåll och teknologi i digitala bibliotek, hittills till stor del domi-
nerat denna internationella forskning. En observation jag har gjort i materialet är dock att
denna typ av fokusering inte har fått lika stort utrymme i den svenska forskningen. Om vi
utgår från exempelvis SVBF, som är den tidskrift som väl bör anses spegla den aktuella
svenska biblioteksforskningen tydligast, kan jag inte hävda att artiklarna i den utmärks av
något större sådant datavetenskapligt intresse. Som jag har försökt visa är det snarare andra
studieområden än information och teknik som kännetecknat tidskriften under den studerade
perioden. Inriktningen på den svenska biblioteksforskningen generellt sett kan kanske enligt
ett sådant resonemang ha betydelse för det faktum att digitala bibliotek inte utmärker sig som
något framträdande intresseområde i Sverige. Den typ av forskning som internationellt sett
stått för det största intresset för företeelsen digitala bibliotek, och faktiskt också den största
delen av den genomförda forskningen, har inte på samma sätt existerat i den svenska biblio-
teksforskningen.

Beteckningen digitala bibliotek i sig kan också bedömas vara problematisk, vilket därigenom
kan försvåra användningen av den inom (den svenska) forskningen. Egentligen kan båda be-
                                                
217 Se bland annat Marchionini och Fox (1999) s 219-220, Borgman (2000) s 40-46 samt Saracevic (1999) s xii-
xiii
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teckningens delar uppfattas som bekymmersamma att nyttja. När det gäller biblioteksledet
understryker Borgman och delvis också Miksa och Doty att detta begrepp bland exempelvis
datavetare uppfattas som mindre snävt än inom stora delar av biblioteksforskningen. 218 Att
tolka ett bibliotek som en samling likartat material eller som en institution som erbjuder olika
tjänster är en relativt stor skillnad. Eftersom den svenska forskningen i denna studie inte
framträtt som särskilt datavetenskaplig skulle de digitala bibliotek här i större utsträckning
just uppfattas som institutioner som erbjuder tjänster i digital form. I det läget blir termen di-
gitala i beteckningen digitala bibliotek istället vansklig. Det är just denna del i beteckningen
digitala bibliotek som kommenterats då sagt att jag skriver min magisteruppsats inom detta
område. Frågan har ofta gällt vad som egentligen menas med digitala bibliotek, är det biblio-
tek med Internetansluten bibliotekskatalog eller bibliotek där allt material enbart finns till-
gängligt i elektronisk form? Idag är som vi sett dessutom de flesta bibliotek digitala i det hän-
seendet att de utnyttjar digital teknik för tillgängliggörandet av material. Det gör frågan om
vad som ska avses med ett begrepp som digitala bibliotek problematisk. Det tycks till stor del
saknas en samstämmighet kring vad som ska läggas in i termen digital. Utan någon form av
konsensus kring ett begrepp blir det naturligtvis svåranvänt och uppfattas förmodligen heller
inte som helt ändamålsenligt. Dessa resonemang om den internationella och svenska biblio-
teksforskningens något skilda fokus, liksom problemen med vad som ska avses med termen
digital i diskussioner om digitala bibliotek, kan kanske åtminstone utgöra ett första tolknings-
försök för att förstå varför den svenska biblioteksdiskussionen kring digitala bibliotek inte
varit särskilt omfattande eller fördjupad. Denna fråga skulle vara intressant att belysa ytterli-
gare, vilket kan vara ett uppslag för fortsatt forskning. Om det visar sig att digitala bibliotek
som beteckning och begrepp inte uppfattas som funktionell i den svenska diskussionen, finns
det istället andra som gör det? Kan begreppet hybridbibliotek vara ett sådant, med den närma-
re koppling till verkligheten för de svenska bibliotek som det kan anses avspegla?

När det gäller utvecklingen av den svenska biblioteksdiskursen kring begreppet digitala bibli-
otek är det svårt att sia om vilken riktning den kan tänkas ta. Genom skapandet av HIT, med
det fokus på IT som denna tidskrift har, har en plattform för diskussioner kring tekniken i di-
gitala bibliotek åtminstone lagts. Att tidskriften inte har samma tydliga inriktning mot biblio-
teksvärlden som andra tidskrifter som studerats i denna uppsats, gör dock att den institutio-
nella kopplingen heller inte blir lika tydlig. Det kan förklara varför tidskiften diskuterar tekni-
ken utan att tala om den i termer av digitala bibliotek. Skapandet av HIT kan ändå ses som ett
steg mot ett större teknikintresse, bland annat i den svenska biblioteksvärlden. Kanske är det
så att grogrunden för en mer teoretisk diskussion kring företeelsen och begreppet digitala bib-
liotek i den svenska biblioteksforskningen ännu inte riktigt funnits men att tiden möjligen är
mogen nu. Som Marchionini och Fox framhåller kan digitala bibliotek dessutom studeras ur
andra perspektiv än de som hittills varit mest framträdande, det vill säga de tekniska och in-
nehållsinriktade. De lyfter fram de service- eller sociokulturella perspektiven på företeelsen
digitala bibliotek som några viktiga sådana. De menar att denna forskning varit knapphändig
internationellt sett men att den allt mer initieras av olika forskningsprojekt. En sådan föränd-
ring av forskningen kring digitala bibliotek tror de skulle gagna utvecklingen och leda till en
mer integrerad syn på företeelsen digitala bibliotek.219 Det är kanske i det sammanhanget den
svenska forskningen och diskussionen kring digitala bibliotek skulle kunna placeras. Den se-
naste av de artiklar som analyserats i denna uppsats, Björkhem och Lindholms artikel om det
digitala biblioteket, pekar i riktning mot en mer integrerad syn på de digitala biblioteken. De
lyfter inte enbart fram tekniska och innehållsmässiga aspekter utan ger också biblioteket som
institution en mer framskjuten roll. Kanske kan det vara i denna anda kommande svensk
                                                
218 Borgman (2000) s 35-49 samt Miksa och Doty (1994)
219 Marchionini och Fox (1999) s 219-220
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forskning kring digitala bibliotek kommer att bedrivas. Det skulle i så fall passa väl ihop med
den mer biblioteksanknutna och praktiska inriktning som i denna studie uppfattats känneteck-
na stora delar av den svenska diskussionen kring företeelsen digitala bibliotek. I det samman-
hanget skulle en tidskrift som SVBF kunna få en viktig roll.

Både företeelsen och begreppet digitala bibliotek förekommer som sagt i stor omfattning i den
internationella forskningen, där begreppet åtminstone fram till början av 2000-talet tycks upp-
fattas som ett givande begrepp att diskutera. Hur skiljer sig detta mot de svenska forskarnas
uppfattning om begreppet? Uppfattas begreppet digitala bibliotek som ett icke ändamålsenligt
begrepp i Sverige? Finns andra begrepp som uppfattas som mer funktionella, såsom exempel-
vis hybridbibliotek som ligger närmare verkligheten för biblioteken? Dessa frågor skulle alltså
vara intressanta att göra ytterligare efterforskningar kring. Som förslag till den fortsatta forsk-
ningen skulle också mer maktinriktade diskursstudier kunna föreslås, där samtliga artiklars
författare studeras för att därigenom analysera maktförhållandena inom diskursen på en mer
detaljerad nivå.

När det  sedan gäller valet av metod i denna uppsats har detta naturligtvis haft sina konse-
kvenser. Diskursanalysens fokus på begrepp och själva talet om en företeelse i ett visst sam-
manhang har givit värdefulla hållpunkter för denna analys. Sättet att relatera texter till deras
kontext har varit en givande utgångspunkt i studien.

De problem som diskursanalysen som teori och metod medfört är mestadels relaterade till det
faktum att denna typ av analys föreslår få konkreta tillvägagångssätt. Som sagt ger detta fors-
karen stor frihet att själv, utifrån de teorier som bland andra Foucault erbjuder, skapa sig en
funktionsduglig och konsekvent väg genom materialet. För egen del har denna frihet ibland
känts besvärande. Det har inte alltid varit enkelt att veta hur materialet ska kunna angripas och
i vilken utsträckning olika aspekter av analysen ska komma till tals. Den konkretisering av
Foucaults teorier som Hansson erbjuder har därför varit betydelsefull för skapandet av den
logiska stringensen i denna studie. Själva det studieområde som diskursanalysen föreskriver
har ibland också upplevts som problematiskt. Läsandet och sorterandet av artiklarna i sig er-
bjuder svårigheter när forskaren ska ta ställning till huruvida de berör studieområdet eller inte.
Det finns alltid en mängd aspekter som skulle kunna uppmärksammas men en avgränsning
måste givetvis göras. När beteckningar som digitala, elektroniska med flera bibliotek har fö-
rekommit har detta inte medfört några större problem, utan det har varit i de diskussioner som
berör själva företeelsen digitala bibliotek och förutsättningarna för denna som det ibland varit
svårt att skilja relevanta artiklar från icke relevanta. Den omfattning en sådan här studie dess-
utom kräver, med sin inriktning både på själva diskursordningen och på dess kontext, har
ibland känts nästan oöverstiglig. Samtidigt ger denna typ av analysmetod också många intres-
santa och givande infallsvinklar för den som vill studera begrepp och talet om en företeelse i
ett visst sammanhang. På det sättet har teorin och metoden varit både ändamålsenliga och
fruktbara att använda i denna typ av studie.

Slutligen några ord om de slutsatser som kan dras av denna studie. En slutsats har varit att det
i diskursordningen kring företeelsen och begreppet digitala bibliotek kunnat identifieras flera
biblioteksdiskurser. Dessa diskurser har genomgått en förändring under den studerade perio-
den, från 1980 till 2002. Förändringarna har varit starkt kopplade till den kontext i vilken de
fungerat, särskilt utifrån den samhälls- och teknikutveckling som givit sig till känna under
samma period. Den kontext tidskrifterna i sig utgör har också haft betydelse för vad som varit
möjligt att säga om företeelsen och i vilken tidskrift detta kunnat göras, vilket förbundits med
de olika inriktning och skilda fokus dessa tidskrifter har. En mer praktisk inriktning i dessa
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diskussioner har kunnat identifieras. Detta har kopplats till en mindre omfattande svensk bib-
lioteksforskning med datavetenskaplig inriktning och till den i sig problematiska beteckning-
en digitala bibliotek, liksom också till den praktiska och professionsbaserade inriktningen hos
flera av tidskrifterna i studien. De som uttalat sig i de detaljstuderade artiklarna  har ofta haft
en koppling till viktiga institutioner. Jag uppfattar att de fungerar som något av experter eller
att de åtminstone uttalat sig i egenskap av att vara särskilt kunniga och insatta inom området
och i detta sätter de också upp ramarna för diskursen. Förekomsten av dessa biblioteksdiskur-
ser kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress under åren 1980-2002 innebär emellertid
inte att detta område har uppfattats som ett betydande och vitalt forskningsfält. Diskussione r-
na kring denna företeelse och begrepp bedömas inte vara varken omfattande eller särskilt teo-
retiskt inriktade. Det ska dock bli intressant att se hur framtiden kommer att gestalta sig. Kan-
ske har tiden kommit för en utveckling av den svenska forskningen kring digitala bibliotek,
vilket vissa tecken tycks tyda på.
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8. SAMMANFATTNING

Digitala bibliotek uppfattas internationellt sett som ett viktigt forskningsområde inom B&I.
Denna bibliotekstyp framhålls som framtidens bibliotek, med möjligheter att göra information
elektroniskt tillgänglig på ett enkelt sätt. I Sverige har dock inte denna företeelse lockat till
någon omfattande forskning, även om området som sådant framhålls som viktigt. Problem-
formuleringen för uppsatsen rör de eventuella förskjutningar och förändringar i synen på de
digitala biblioteken i den svenska bibliotekspressen som kan identifieras under de senaste 22
åren då tekniken givit möjlighet för skapandet av sådana bibliotek.

Syftet med denna uppsats har varit att studera företeelsen digitala bibliotek och begreppen för
denna företeelse, deras användning och förändring i svensk biblioteksdiskurs från 1980 till
2002. Denna biblioteksdiskurs utgjordes i sin tur av artiklar i fem svenska bibliotekstidskrif-
ter, där företeelsen digitala bibliotek på olika sätt diskuteras.

De frågeställningar som uppsatsen utgått ifrån var:
• Hur talas det i den svenska bibliotekspressen om de tekniska förutsättningarna för förete-

elsen digitala bibliotek?
• Hur används beteckningen digitala bibliotek eller någon av de mer eller mindre synonyma

termerna för denna företeelse? Vilket innehåll läggs i begreppen?
• Vilka är det som i bibliotekspressen diskuterar företeelsen digitala bibliotek?
• Hur kan diskussionen kring digitala bibliotek i svensk bibliotekspress relateras till den

bibliotekskontext inom vilka de utvecklats?

För att genomföra denna studie användes en textanalytisk metod för att analysera tidskriftsar-
tiklarna. En viktig utgångspunkt för textanalysen är uppfattningen att det är genom språket vi
konstruerar vår verklighet och de företeelser som finns i denna. Inom textanalysen finns flera
möjliga inriktningar. I denna studie valdes en diskursanalytisk ansats, då denna typ av analys
fokuserar på begrepp och talet om en företeelse i en viss kontext. Detta uppfattades stämma
väl med inriktningen för denna uppsats. Valet av diskursanalys som teori och metod ledde
vidare till en inringning av den typ av sådan analys som skulle användas i uppsatsen. Olika
diskursanalytiska inriktningar beskrevs och fokus lades på en diskursteoretisk ansats i Fouca-
ults anda.

Viktiga utgångspunkter i Foucaults diskursteori är att diskursen uppfattas som text i kontext,
att det som sägs om en företeelse alltid är kopplat till det sammanhang i vilket dessa uttalan-
den görs. Foucault talar om den diskursiva formationen som det som kan och inte kan sägas
om en företeelse i ett visst sammanhang medan detta sociala, kulturella och historiska sam-
manhang av Foucault betecknas som den diskursiva praktiken eller episteme. Hos Foucault
finns också ett fokus på makt i förhållande till diskursen. Vem som kan uttala sig om företeel-
sen och hur, får betydelse för den diskursiva formationen. I denna uppsats utgjordes den dis-
kursiva formationen av synen på digitala bibliotek som företeelse och begrepp, såsom den
uttalades i de tidskrifter som ingick i studien, medan den diskursiva praktiken var det sam-
manhang inom vilket dessa uttalanden gjordes, med andra ord den bibliotekskontext inom
vilken tidskrifterna fungerar.

Diskursanalysen är dock inte enbart en teori utan utgör en slags paketlösning där teori och
metod hör samman. Av detta följer att metoden i denna uppsats också varit diskursanalytisk.
Utifrån Hanssons användning av ett diskursanalytisk tillvägagångssätt i enlighet med bland
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annat Foucaults teorier delades denna uppsats in i tre delar, eller tre steg på vägen mot ett
blottläggande av den diskursiva formationen kring digitala bibliotek. I det första steget stod
kontexten i fokus, bland annat i form av en beskrivning av den tekniska utvecklingen för bib-
lioteken under den aktuella perioden samt av den samhällsförändring övergången till infor-
mationsåldern medfört. Denna beskrivning utgjordes av en litteraturstudie. I nästa steg
genomfördes en analys av artiklar från fem bibliotekstidskrifter för att därigenom skapa en
bild av diskursen kring digitala bibliotek. Samtliga dessa tidskrifter från åren 1980-2002 gicks
först igenom för att skapa en he lhetsbild. Ett urval gjordes sedan till åren 1980-1982, 1985-
1987, 1990-1992, 1995-1997 och 2000-2002. Under dessa år gjordes en mer grundlig genom-
gång av materialet för att belysa hur det dels talades om de tekniska förutsättningarna för di-
gitala bibliotek och dels om bibliotek med beteckningar som digitala bibliotek, elektroniska
bibliotek, hybridbibliotek och så vidare liksom de kännetecken för dessa bibliotek som dis-
kuterades. Fyra tidskriftsartiklar valdes dessutom ut för att analyseras mer i detalj kring an-
vändningen av begreppet digitala bibliotek. I det tredje och sista steget relaterades diskursen i
steg två till dess kontext, både i form av den samhälleliga, idémässiga och biblioteksrelaterade
kontexten och i förhållande till de tidskrifter inom vilka diskursen formulerades.

Det material som har legat till grund för studien är dels litteratur kring biblioteksutveckling
och dels tidskriftsartiklar från fem svenska bibliotekstidskrifter. Tidskrifterna valdes med tan-
ke på att de utgör exempel på svenska bibliotekstidskrifter med olika inriktning och skilda
fokus. De fem tidskrifterna var Biblioteksbladet (BBL), DIK-forum (DIK), Human IT (HIT),
Svensk biblioteksforskning (SVBF) och Tidskrift för dokumentation: The Nordic Journal of
Documentation (TD).

Som en bakgrund till själva studien av diskurserna kring digitala bibliotek och deras kontext
gjordes en genomgång av den tidigare forskningen kring digitala bibliotek. Begreppet digitala
bibliotek och bibliotek med mer eller mindre synonyma beteckningar diskuterades. En upp-
delning i begreppsdiskussioner med fokus på digitala bibliotek som innehåll eller som institu-
tion gjordes.

Sedan denna bakgrund hade beskrivits övergick fokus till själva diskursstudien genom att den
bibliotekskontext diskussionerna i den svenska bibliotekspressen existerat inom skildrades.
Den tankemässiga bakgrunden till skapandet av digitala bibliotek beskrevs först. Här lades
fokus på hur idéerna bakom utvecklingen av bibliotek på elektroniskt vis uppkom. Några av
de viktiga pionjärerna, såsom exempelvis Bush och Lancaster, togs upp, samtidigt som den
tekniska utvecklingen beskrevs på ett mer generellt plan. Begreppet informationssamhället
diskuterades också och betydelsen av en utveckling av informationsteknologin för samhället i
stort skildrades. Den mer biblioteksrelaterade teknikutvecklingen utgjorde ett annat viktigt
avsnitt i detta kapitel. Den långtgående datoriseringen och användandet av nya elektroniska
medier på de svenska biblioteken beskrevs. Kapitlet avslutades med att andra utvecklingsten-
denser för de svenska biblioteken, såsom exempelvis organisatoriska, utbildnings- och iden-
titetsrelaterade, diskuterades.

I nästa kapitel var det diskurserna i sig som ställdes i fokus. De diskussioner i tidskrifterna
som kunde relateras till förutsättningarna för skapandet av digitala bibliotek eller till diskus-
sioner om begreppet digitala bibliotek återgavs. En mer generell översikt över antalet sådana
tidskriftsartiklar under de olika perioderna gjordes liksom en genomgång av talet om digitala
bibliotek som företeelse och begrepp. I detta kapitel rymdes också en granskning av de fyra
artiklar som valts ut för att mer i detalj användas för att analysera diskussionerna kring digi-
tala bibliotek. De synsätt på digitala bibliotek som kom till uttryck genom dessa artiklar ana-
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lyserades i det sista avsnittet i kapitlet, där en analys av diskurserna i förhållande till deras
kontexter också gjordes.

I diskussionen resonerades det utifrån de frågeställningar denna uppsats utgått ifrån. I detta
resonemang drogs slutsatser om de svenska biblioteksdiskurserna kring företeelsen och be-
greppet digitala bibliotek. Det visade sig att flera biblioteksdiskurser kring företeelsen och
begreppet digitala bibliotek kunde urskiljas. Genom de förändringar som den omgivande
kontexten genomgick under den studerade perioden åstadkoms också förändringar i dessa
diskurser. Samhälls- och teknikutvecklingen under åren 1980 till 2002 innebar en övergång
till ett samhälle baserat på datorer, nätverk och information. Dessa förändringar bildade det
ramverk inom vilket diskurserna kring digitala bibliotek skapades. De digitala bibliotekens
koppling till teknik gjorde att diskurserna kring detta begrepp och deras förändringar till stor
del bestämdes av framstegen inom den omgivande teknikutvecklingen. Under 1980-talet var
det digitala biblioteket liktydigt med det datoriserade, under 1990-talet accentuerades använ-
dandet av nätverksteknologi medan det under 2000-talet även lagts betoning på användarnas
betydelse och på ökade integration av olika typer av material. Skillnaderna i diskurserna län-
kades också till de fem studerade tidskrifternas olika inriktningar och skilda fokus. Dessa
hade betydelse för vad som var möjligt att säga om företeelsen och i vilken tidskrift detta
kunde göras. BBL och DIK uppfattades vara praktiskt inriktade, med fokus på biblioteket som
institution. HIT och TD lade istället betoning på själva informationen, TD på ett mer praktiskt
inriktat sätt och HIT utifrån en teoretisk synvinkel. SVBF bedömdes fungera som något av ett
mellanting. Det visade sig också att de som i första hand uttalat sig om begreppet digitala bib-
liotek i de fyra utvalda artiklarna var personer med kopplingar till viktiga institutioner. De
uppfattades uttala sig i egenskap av att vara särskilt kunniga och insatta inom området. Slutli-
gen konstaterades också att förekomsten av dessa biblioteksdiskurser kring digitala bibliotek i
svensk bibliotekspress under åren 1980-2002 dock inte medför att detta ämnesområde upp-
fattades som ett stort forskningsfält. Istället blev en slutsats att diskussionerna kring denna
företeelse och begrepp varken bedömdes vara särskilt djupgående eller teoretiska till sin ka-
raktär.
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