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Abstract 
The aim of this study is to examine if library and archive will meet professionally in 
digitization projects. The study has been conducted as a discourse analysis in accordance with 
the methods of Norman Fairclough, professor of Linguistics at Lancaster University. The 
texts are seen as linguistic and semiotic elements of social events that can be analyzed as parts 
of the social process – discourse. The relationship between events and structures in society 
will be part of the social practice.  
The basic data derive from five public documents collected from Swedish government 
agencies. The mutual subject is developing a national strategy for digitization and to 
contribute to the European digital library, Europeana, funded by the European Commission. 
The research question is: When digitizing the Swedish cultural heritage as a project of 
institutional cooperation, which discourses can be identified? Which will be regarded as a 
matter of course and which will be excluded? 
The conclusion is that the profession of library were the most frequent discourse in the 
analyzed texts. Another important factor is whether the information is born digital or if it is 
physical artifacts that has been digitized. The Swedish National Archives have stated detailed 
regulations of creating and transferring official documents as electronic records which differ 
from the National library proposed regulation for legal deposit of electronic documents.  
For the library profession, the focus is on classification, searching and access. For the archive, 
the focus is to secure that the records has not been modified or corrupted for sustainable 
authenticity over time.  
In the social practice it can be established that the public institutions – libraries, museums, 
archives – will meet concurrence on the Internet from new entrepreneurs like Google, Genline 
and Creative Commons. 
 
Keywords: diskursanalys, bibliotek, arkiv, Europeana, kulturarv, pliktleverans, allmänna 
handlingar 
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1 Inledning 

Under det senaste decenniet har stora resurser lagts ned på att digitalisera kartor, fotografier, 
ljud, rörlig bild och arkivhandlingar. Syftet har ofta uppgetts vara att tillgängliggöra och att 
bevara. Utgångspunkten är naturligtvis den ursprungliga artefaktens egenskaper och 
kondition. Video och grammofoninspelningar är ett exempel där digitaliseringen måste göras 
för att bevara, eftersom uppspelningsmaskiner och bärare (video- och kassettband eller 
vinylskivor) försvinner från marknaden. Fotografier utsätts för slitage om många vill titta på 
dem. En annan begränsning är att bara några besökare i taget kan få sitta i arkivet och titta på 
fotografier eller läsa handlingar. De många accessprojekt som genomförts på institutionerna i 
landet har tveklöst bidragit till att många fler samlingar gjorts tillgängliga elektroniskt för en 
stor publik.  
 

1.1 Det digitala kulturarvet 

Till kulturarvet räknas inte bara byggnader och miljöer, utan även det digitala kulturarvet. 
Behovet av att tillgängliggöra detta material för allmänheten uppmärksammas i Charter on 
the Preservation of the Digital Heritage som fastställdes av UNESCO 2003. Av dokumentet 
framgår också att även om tillgängliggörande har hög prioritet, så måste hänsyn tas till 
människors personliga integritet. En rimlig balans med gratis, fri tillgång till den digitala 
informationen och de lagar som reglerar upphovsrättsinnehavares intressen ska upprätthållas.1 

Vidare uttrycks en önskan om ett samarbete mellan företrädare för industrin och 
rättighetshavare om att utarbeta standarder och gemensamma tekniska lösningar för 
långsiktigt bevarande av digital information. Medlemsstaterna uppmanas också att utse en 
nationell institution som kan ta ett helhetsansvar för respektive lands digitala kulturarv, samt 
att öppna för ett utökat samarbete med privata aktörer om systemutveckling, 
distributionsfrågor och upphovsrättsliga lösningar. Man vill också se ökade insatser på 
utbildning och forskning.2  
Med förebild från en institution som Library of Congress i USA3 är Europeana tänkt att bli en 
flerspråkig portal med europeiskt kulturarv; digitaliserade böcker, tidningar, fotografier, film, 
arkivhandlingar, museiföremål, arkeologiskt kulturarv för den breda publiken. Syftet är inte 
bara att tillgängliggöra och utveckla informationsutbyte, utan också att utveckla nya 
elektroniska tjänster och att ”utveckla informationssamhället och kunskapsekonomin”.4  Även 
för projektet Europeana framhålls att spridning av digital information måste ske med 
beaktande av lagstiftningen på det immaterialrättsliga området. Detta ska åstadkommas 
genom gränsöverskridande avtal om nyttjande av rättigheter och ett utökat samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer. I likhet med UNESCO ska man verka för att gemensamma 
standarder, teknik och forskning utvecklas. Visionen är att Europeana ska bli en gemensam 

                                                 
1  UNESCO: Charter…Article 2 
2  UNESCO: Charter…Article 10 
3 http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html 
4 Europeiska unionens officiella tidning 2008/C 319/07  
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portal där respektive deltagarlands innehåll sammanställts och gjorts sökbart på olika språk, 
eller ”vid behov, fastställa europeiska teman för urvalet av sådant material”.5  
 
 

1.2 Bakgrund 

Stora resurser har satsas både inom de offentliga institutionerna och inom privat verksamhet 
på att genom att skanning föra över stora mängder böcker och dokument till digitala media. 
Argumenten för att digitalisera i stor skala är oftast att öka tillgänglighet och sökbarhet till 
befintligt analogt material, ibland också med en önskan om en enklare och mindre 
skrymmande lagring av stora mängder information. 
Att skanna en boksida, fotografi eller ett textdokument är i princip samma sak som sker i en 
vanlig kontorskopieringsmaskin. Resultatet blir en faksimil av originalet, antingen som 
papperskopia eller digital fil. Skillnaden ligger i att den digitala filen också blir möjlig att 
bearbeta, till exempel så är går det att söka efter ord i texten i OCR-skannade textdokument.6  
Vad man får är ett elektroniskt dokument som på datorskärmen ser ut som originalet men som 
har fler egenskaper. Det kan kopieras och distribueras till många, och det går att bearbeta 
genom att lägga till, ta bort eller markera information.  
Ett dokument som tillkommit digitalt från början kan däremot bestå av ett flertal 
informationsobjekt och mindre enheter, element. En webbsida byggs vanligen upp av 
databaslagrade objekt som ljud, rörlig bild och text. Sidans utseende och interaktivitet styrs 
genom en formatmallar som kan vara olika för visning på datorskärmen och som utskrift.  
I de texter som är föremål för analys i denna uppsats framhålls de ökade möjligheter för 
medborgarnas tillgång till i kulturarvet som digitalisering kommer att medföra. Det som 
beskrivs är bl a ökad åtkomst genom att dokumenten finns digitalt nåbara utanför 
institutionernas fysiska rum samt möjligheten att själv skapa information. Som 
framgångsfaktor beskrivs samarbete med utveckling av gemensamma sökportaler för att 
möjliggöra informationssökning över institutionsgränserna (arkiv, bibliotek, audiovisuella 
samlingar och museer). Intrycket är att den information som ska digitaliseras utgörs av fysiska 
artefakter som ska överföras till digitalt medium. Det sägs mycket lite om den informations 
som skapats digitalt från början och hur den ska tillgängliggöras och långtidslagras.  
 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på vilka diskurser som framträder i en analys 
av offentliga beslutsunderlag och utredningar inom området digitalisering som har anknytning 
till kulturpropositionen, Tid för kultur. 7 De institutioner som förväntas samarbeta i en 
gemensam portal har skilda uppdrag. Mycket förenklat kan det beskrivas som att i museernas 
uppdrag ingår att bevara artefakter, Kungliga biblioteket har i uppdrag att bevara 

                                                 
5 Europeiska unionens officiella tidning 2008/C 319/07  
 punkt 5 
6 OCR = Optical Character Recognition 
7 Proposition 2009/10:3 
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publikationer och Riksarkivet bevarar de allmänna handlingar som uppstår i 
myndighetsutövningen 
  

1.4 Frågeställning 

Vilka diskurser kan identifieras för institutionell samverkan kring digitalisering av det 
svenska kulturarvet? Vad ses som självklart och vad stängs ute? Möts arkiv och bibliotek? 

1.5 Avgränsning 

Tekniska frågor kring filformat, system etc kommer endast beröras övergripande. 
Någon fördjupning av det anglosaxiska begreppet ”record” kommer inte att göras. 
Textmaterialet är författarens subjektiva urval, vilket innebär en begränsning som också 
påverkar resultatet. 
 

2 Forskningsläge 

Alvesson8  ger rådet till forskaren att nyttja befintliga empiriska studier och tolka och omtolka 
dem utifrån den problemställning man valt. Två intressanta studier som har anknytning till 
frågeställningen har studerats.  
Den ena är en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås, Pliktleverans under 
förändring, av Johanna Holmqvist och Björn Karlsson. De har gjort en diskursanalys av 
remissvaren till en tidigare utredning om E-Plikt9 . Analysen behandlar frågeställningen hur 
diskursen kring ”det som skall sparas” ser ut samt vilka dokumentbegrepp som avspeglas. 
Utgångspunkten är de dokumentbegrepp som den franska gruppen under namnet R Pédauque 
beskriver (form, tecken och medium). Frågor om digitalt bevarande har valts bort och studien 
avgränsas till att fokusera på frågan om insamling och tillgängliggörande av  digitalt material 
som en del av ett kollektivt minne. För denna uppsats är det maktperspektiv som framträder 
mellan intressen som vill tillgängliggöra och intressen som vill begränsa, t ex upphovsrättslig 
skyddat material av intresse.  
”Tillgängligheten är också något som allmänheten gör anspråk på, inte något som de har rätt 
till och om detta anspråk tillgodoses kan balansen på marknaden störas. Arkivverksamhet och 
mediemarknad är två skilda ting och skall inte sammanblandas”.10 
Holmqvist och Karlsson har utgått från Pédauques11 definitioner av begreppet dokument och 
deras slutsats är att det inte finns en heltäckande definition av begreppet dokument som kan 
användas som kriterium för pliktinsamling av digitalt material. Fler aspekter måste vara med 
eftersom dokumentet i sig bär på en mening som kommuniceras i sociala sammanhang. 
Diskursanalysen av ”vad som skall sparas” visade att pliktleverans av digital information på 
ett övergripande nivå är en fråga om demokrati, men också att det finns olika uppfattningar 
om obegränsad fri tillgång till det pliktinsamlade elektroniska materialet och en önskan om 

                                                 
8 Alvesson s 326 
9 SOU 1998:111: E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet (1998 
10 Holmqvist & Karlsson sid 40 
11 Forskargrupp, se vidare under punkt 4.3 
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begränsningar och kontroll, framförallt från företrädare med anknytning till 
upphovsrättsrelaterad verksamhet. 
Bäring på denna uppsats är problematiseringen av dokumentbegreppet. När den fysiska 
artefakten ersätts med digital information blir skillnaden mellan bibliotek och arkivens 
uppdrag som minnesinstitutioner framträdande. Men det är också där som ett möte kan 
uppstå, och Holmqvist/Karlsson gör en mycket intressant reflektion i sin analys av 
dokumentets kommunikativa egenskaper som ingående del i ett kunskapssystem.12  
Inom arkivvetenskapen används begreppet handling, som är en speciell typ av dokument. 
Karaktäristiskt för en handling är att den får sitt bevisvärde genom att ingå i en verksamhets 
processer. För att handlingen ska anses ha ett bevisvärde, måste den även vara äkta, autentisk, 
vilket för pappershandlingar normalt betyder att de är försedda med stämplar, signaturer, 
anteckningar etc. I regel har de också en bestämd uppställning, form. En handlings autenticitet 
ska kunna prövas. Det innebär att kriterierna för autenticitet, riktighet och integritet måste 
uppfyllas oavsett om handlingen är analog eller digital. Kenneth Hänström har i sin studie 
Autenticitet i en digital värld gjort en prövning av hur bevisvärde och autenticitet hos 
elektroniska allmänna handlingar konstitueras jämfört med internationella standarder.  I 
arkivlagen uttrycks att myndighetens arkiv utgörs av dess allmänna handlingar och de ska, 
enligt arkivförordningen, arkivläggas så snart ärendet slutförts. Genom att svenska allmänna 
handlingar har både ett yttre bevisvärde (den existerar på ett medium hos myndigheten, finns 
förtecknad i diarium) och ett inre (den ingår i ett ärende) blir den inte helt jämförbar med 
recordsbegreppet.13  Ett record kännetecknas av att ha bevisvärde främst genom en koppling 
till processer och transaktioner. Hänström menar att det svenska handlingsbegreppet inte är 
rakt av jämförbart med internationella definitioner när det handlar om bevisvärdet eftersom 
allmänna handlingar har en legal status genom sin existens. ”Rätten att ta del av allmänna 
handlingar gör automatiskt att handlingarna, av rättsäkerhetsskäl, har ett inneboende 
bevisvärde. Bevisvärdet utgörs alltså av egenskapen att det är en allmän handling”14  
Bevisvärde består av två egenskaper; dels att informationen är korrekt till innehållet, dels att 
handlingen är det den utger sig för att vara. Problemet med elektroniska handlingar är att de är 
svåra att bevara över tid eftersom den snabba tekniska utvecklingen påverkar både 
lagringsmedia och programvara. Arkivens uppdrag är att bevara autenticiteten som den såg ut 
när handlingen skapades, menar Hänström. 15  Handlingens riktighet vid den tidpunkten i 
bemärkelsen att innehållet är rätt och att den som handlagt ärendet hade mandat att göra det är 
inte primärt en arkivfråga, utan en kvalitetsaspekt av verksamhetens informationshantering.  
Likställighetsprincipen för allmänna handlingar innebär att de handlingar som kan göras 
tillgängliga för myndigheten också ska vara tillgängliga för allmänheten. Detta kräver att 
myndigheten dokumenterar sina IT-system, vilket genererar metadata som kan användas för 
att bevara uppgifter om autenticitet.16  
Intressant för denna uppsats är Hänströms slutsats att svensk lagstiftning och Riksarkivets 
förordningar ger en omfattande styrning av hur myndigheternas handlingar ska framställas 
och bevaras. De avspeglar också en teknisk inriktning och utgår från informationsinnehållet. 
                                                 
12 Holmqvist/Karlsson s 69 
13 Hänström s 79 
14 Ibid s 76  
15 ibid s 85 
16 Hänström  s 88 
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”Man kan också dra slutsatsen att avsikten med den gällande lagstiftningen och 
styrdokumenten är att på det mest standardiserade och kostnadseffektiva sättet bevara 
informationsinnehållet och dokumentation för att i efterhand kunna framställa den 
ursprungliga handlingen enligt kravet på likställighet.”17  

3 Teori och metod  

3.1 Teori 

Kritisk teori har valts som teoretisk utgångspunkt för denna studie. Härkomsten är från 1920-
talets Tyskland och Frankfurtskolan, och kritisk teorin innebär ett kritiskt förhållningssätt där 
företeelser som legitimerar det bestående ifrågasätts genom att problematiseras och utsätts för 
kritisk granskning och analys. Forskaren själv och vetenskapen anses vara medskapare av det 
sociala samhället vilket innebär att kritisk teori också avvisar tanken på objektivitet.  
Den tyske filosofen Jürgen Habermas stratifieringsteori bygger på begreppen livsvärld, som är 
den nära världen i familj och sociala relationer, och system, som rör samhällets institutioner,  
t ex det ekonomiska systemet eller kontakter med myndigheter (motsvarande Webers 
uppdelning av samhället i ”marknad” och ”byråkrati”). I det moderna samhället ser Habermas 
en utveckling där livsvärlden krymper genom att systemet invaderar livsvärlden. Systemet 
börjar inkräkta på livsvärldens reproduktion genom att staten och marknaden i skepnad av 
konsumtion eller som professionella ”experter” inom olika områden driver det samtal som 
tidigare hörde hemma i livsvärlden.18 Ett av de viktigaste instrumenten för att bedriva detta 
samtal är språket. Förmågan att kommunicera bygger på att det finns en värdegemenskap 
mellan människor som innebär att man delar samma livsvärld, använder samma begrepp, för 
att fullt ut förstå varandra. I samhället finns ett pågående offentligt samtal, ”det kritiska 
förnuftet” mellan människor som rör gemensamma frågor av icke-materiell art (materiella 
frågor som den ekonomiska utvecklingen kallar han ”det instrumentella förnuftet”). I språket 
finns således många spår och avtryck från sådana samtal som kan analyseras i ett vidare fält. 
Genom att förhålla sig kritisk till fenomen som framställs som etablerade sanningar och 
granska vad som finns under ytan, i den underliggande kontexten, kan forskaren synliggöra 
maktrelationer i samhället. Enligt Alvesson19 bör man inte väja för att forskningsfrågan 
kommer att kunna utmana olika intressen där några är underordnade och andra dominerar. 
Utmaningen ligger i att våga ställa okonventionella frågor som möjligen riskerar att provocera 
etablissemanget men är till gagn för de missgynnade. Forskaren bör också vara mycket 
uppmärksam på om det finns enskilda intressen som har påverkan på studieobjektet. 
Det övergripande syftet är att bryta upp det bestående och få in nya tankar och idéer som kan 
leda till en utveckling.  
Forskning enligt kritisk teori innebär att en större vikt läggs vid analys och slutsatser än 
tekniskt bearbetande av det empiriska materialet. Tolkningen måste dock vila på en teoretisk 
referensram, och Alvesson20 menar att en sådan bör bestå av en hermeneutisk förståelse av 
språk och mening samt en socialteori om samhället som helhet.  

                                                 
17 Hänström s 102 
18 Månson s 334 
19 Alveson s 327 
20Alvesson s 331 
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Därför är en diskursanalys i enlighet med Norman Faircloughs metod ett lämpligt val. Inom 
hermeneutiken är förförståelsen en viktig komponent som innebär att forskaren själv har 
kunskap om studieobjektet, för att tillämpa kritisk teori krävs även förmågan att ifrågasätta 
både sin egen uppfattning och det som synes vara ett axiom genom att närma sig fenomenet 
genom en negation. Alvesson skriver att ”Det handlar om att göra det välbekanta främmande 
att problematisera det självklara och peka på att framtida verkligheter inte behöver utgöra 
reproduktioner av den existerande.”21 
 

3.2 Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie där ett urval av dokument om digitalisering av 
det offentliga kulturarvet utgjort grund för en diskursanalys av fältet för samverkan mellan 
institutioner kring digitalisering och tillgängliggörande. Alvesson22 menar att när språkliga 
uttryck tas för givna och dominerar inom ett visst område uppstår en diskursiv slutenhet. 
Norman Fairclough benämner fenomenet hegemoni, och menar att det är övergripande social 
process i samhället och att diskursen synliggörs längre ned i hierarkin, inom eller mellan 
institutioner.23 
 

3.2.1 Diskursanalys 

Ordet diskurs betyder samtal och det som studeras vid en diskursanalys är vilka utsagor detta 
samtal består av, hur de relaterar till varandra genom vad som kan sägas och vad som inte kan 
sägas i ett specifikt sammanhang. Diskursanalys är en vetenskaps- och samhällsteori där 
textanalys används som verktyg för att studera makt i bemärkelsen inflytande. En text kan 
vara både skriven och talad. Diskursen sätter gränser för vad som kan sägas och vad som inte 
kan sägas i ett specifikt sammanhang – utsagorna är därmed kontextbundna. Analysen går ut 
på att synliggöra vilka attityder som förmedlas genom språket och vilken funktion de kan ha, 
till exempel för att bevara och reproducera vedertagna förhållningssätt, eller för att förändra 
genom att introducera ord och uttryck från andra diskurser. Oavsett om motivet är att hålla 
kvar eller förändra så kommunicerar språket ur ett sociolingvistiskt perspektiv maktrelationer 
mellan människor i samhället. Makt är inte enbart ett uttryck för dominans över andra, makt 
kan också innebära marginalisering och utestängning av grupper i samhället.   
Språket är ett kommunikationsmedel från en människa till en annan, och det som förmedlas är 
en uppsättning tecken som tolkas utifrån sammanhanget och den gemensamma 
kunskapsbasen. En text kan ha olika utgångspunkter, den kan ha ett subjektperspektiv och 
beskriva en aktör eller sak eller den kan ha ett jämförelseperspektiv och beskriva något som 
en analogi (likhet) eller metafor (bild). 
Metodvalet för denna uppsats är en diskursanalys i enlighet med den brittiske lingvisten 
Norman Fairclough. Han analyserar texten utifrån tre skikt; först texten, därefter den diskurs 
som producerar och konsumerar den analyserade texten för att slutligen sätta den i ett större 
samhällsperspektiv som kan kallar den ”sociala praktiken”. En diskursordning (Fairclough 

                                                 
21 Ibid s 337 
22 Ibid s 338 
23 Fairclough, Critical Discourse sid 78 
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använder benämningen genre) är ett specifikt sammanhang där texter kommuniceras och 
tolkas. 
Det finns många beröringspunkter mellan Frankfurtskolans kritiska teori och den kritiska 
diskursanalys Fairclough praktiserar. Fairclough menar att diskurs är både konstituerad, 
socialt skapad, och konstituerande genom att social identitet och maktbalanser mellan grupper 
skapas genom språket. Om en text är spretig och heterogen är det tecken på att det finns 
rörelser i det sociala systemet mot en ny riktning.24  Syftet med kritisk diskursanalys är att 
undersöka relationerna mellan diskurser och sociala strukturer. Enligt Norman Fairclough 
handlar det om att systematiskt undersöka de många gånger diffusa sambanden mellan hur 
diskurser som praktik förmedlas genom texter och hur de kommer till uttryck i sociala 
strukturer som makt och maktkamp. Sambandet mellan text och social praktik upprätthålls av 
diskursordningen, de processer där texter produceras och tolkas. Detta sker inte isolerat, utan 
formas av den sociala praktiken, som lämnar spår i texten.25   
Bergström & Boréus menar att diskursanalys är inriktad på att studera makt genom hur 
språket används som kommunikationsmedel. Intresset riktas främst mot vilka tvingande 
normer som diskursen ger upphov till. Diskursiv makt har även likheter med det som kallas 
maktens tredje dimension, ”makten över tanken”, som gör att vi tar vissa förhållanden för 
givna eller låter oss övertygas av särintressens argumentation. Medlet är språket och sättet det 
kommuniceras på, och verktygen i det moderna samhället är framförallt massmedierna.26  
Om man ansluter sig till uppfattningen att den sociala världen är en konstruktion som skapas 
genom människors handlingar är diskursanalysen ett sätt att försöka få det underliggande 
normsystemet att framträda. Språket är grunden för kommunikationen människor emellan, 
och bär implicit vad som inryms i den gemensamma världsbilden. En uppfattning som hävdas 
av forskarna Laclau och Mouffe är att diskursen ständigt omformas av andra diskurser och att 
det uppstår en diskursiv kamp där olika sociala värdegrunder försöker uppnå en hegemoni 
genom att låsa fast språkets betydelse.27. Norman Faircloughs uppfattning är bredare och han 
menar att diskursen bara är en av flera aspekter av varje social praktik. Han har större intresse 
av att studera sociala förändringar än maktkamper, och anser att hegemoni bara kan uppnås 
delvis och tidsbegränsat. Hegemoni är socialt instabilt och handlar mer om att skapa allianser 
och samverkan än dominans över någon annan social klass. Den är en social process på en 
övergripande nivå, medan diskursen finns på ett mer konkret och närliggande plan, hos 
institutionerna, i familjen, skolan, yrkeslivet.28  
Texter representerar system av kunskap och tro, som också visar vilka sociala identiteter som 
finns och hur de är relaterade till varandra. Genom att studera hur text och diskurs refererar 
till ord och fraser från andra texter – intertextualitet - kan man studera både reproduktionen av 
diskurser där det bestående fortgår, och förändringen som kommer till uttryck genom nya 
kombinationer av etablerade begrepp.  
För den forskare som avser att tillämpa diskursanalys finns inga specifika metoder. Enligt 
Bergström och Boréus29 måste man som forskare själv utveckla sitt analysverktyg, vilket 

                                                 
24 Fairclough,  s 2 
25 ibid s 133 
26 Bergström och Boreus sid 328 
27 Winther Jörgensen och Phillips sid 12 
28 Fairclough s 78 
29 Bergström och Boreus s 329 
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beskrivs i det följande under punkten 3.2.2 Tillvägagångssätt. Det är dock viktigt att ha en 
teoretisk ram att utgå ifrån, vilket i detta fall är kritisk teori och Norman Faicloughs tredelade 
modell för diskursanalys. Utmaningen är att kunna göra sig ”främmande” för materialet och 
att förhålla sig till troget till utsagorna när man analyserar språklig struktur och de diskurser 
som kommer till uttryck.30  
 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är en svensk grundlag som ger 
medborgarna rätt att fritt ha en åsikt, uttrycka och sprida den, samt rätten  att ha insyn i 
myndigheternas arbete genom att läsa och publicera allmänna handlingar. Båda lagarna 
genererar dokument som ska sparas för framtiden och som kan anses ingå i kulturarvet. Detta 
”digitala material” omgärdas också av olika regelverk för hur det uppstår, tillgängliggörs och 
arkiveras. Alla allmänna handlingar ska inte arkiveras och alla publicerade dokument ska inte 
lämnas som pliktexemplar till Kungliga Biblioteket. Den nuvarande Tryckfrihetsförordningen  
har sitt ursprung i 1809 års regeringsform och den har både dragits in och omarbetats ett antal 
gånger. Lagen om pliktleverans har rötterna i en kansliordning från 1661 vars ursprungliga 
syfte var kungens önskan att kontrollera vad som genom Gutenbergs tryckpress publicerades 
och spreds i landet. Idag är syftet att bevara för forskning och att tillgängliggöra ett kulturarv.  
För att visa skillnaderna mellan begreppen allmän handling respektive pliktexemplar har en 
översiktlig begreppsmodellering gjorts. Definitionen av begreppet ”elektroniskt dokument” 
har problematiserats i en internationell litteraturstudie över några informationsvetenskapliga 
definitioner, se vidare under punkt 4.  Dessa har jämförts med respektive begreppsmodell, 
inklusive den dokumentdefinition som angetts i källmaterialet (Ds 2009:61 och RA-FS 
2009:01). 
En närläsning av respektive text har gjorts, där utsagor analyserats och ett antal teman 
identifierats. Texternas struktur och språk har analyserats. Texternas återkommande teman har 
identifierats. Utsagorna har analyserats utifrån vilka modaliteter31 som kommer till uttryck 
samt om det finns ordval och formuleringar från andra diskurser. Särskilt intresse har lagts på 
att identifiera påståenden som uttrycker en sannolikhet, eftersom sådana ofta är en 
maktmarkering.32  
Därefter har diskursordning för respektive text identifierats och relaterats till de 
begreppsanalyser och dokumentdefinitioner som tagits fram för pliktleverans respektive 
arkivleverans. För att besvara frågeställningen har resultatet av de fem analyserna slutligen 
analyserats sammantaget som social praktik.  
 

3.2.3 Urval av texter 

Fem texter har valts ut som behandlar digitalisering. De är alla offentliga allmänna 
handlingar, som dessutom finns tillgängliga på Internet. Grunden för urvalet är att de 
behandlar ämnet digitalisering, tillgängliggörande och långsiktigt bevarande utifrån ett 

                                                 
30 Winter Jörgensen och Phillips s 28 
31 modalitet betyder det sätt på vilket en utsaga framställs; som faktisk eller sannolik, se vidare Hellspong och Ledin s 133 
32 Hellspong och Ledin s 134 
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myndighetsperspektiv och att de är styrande dokument i den meningen att de utgör 
beslutsunderlag inom Kulturdepartementets domäner, eller att de utgör underlag för 
kommande lagstiftning inom området digitalisering av kulturarv. Det är således myndigheter 
som står bakom samtliga utvalda dokument (Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, 
Kungliga biblioteket och Riksarkivet). Alla skrifter är publicerade 2009, vilket också varit ett 
urvalskriterium – beslut i frågorna väntas under 2010. I Kulturpropositionen, Tid för kultur, 
finns referenser till i de andra texterna exklusive RA-FS 2009:01.33 Riksarkivets föreskrifter 
om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:01 har tagits med som jämförelse eftersom den 
tydligt redovisar hur Riksarkivet definierar elektroniska handlingar samt att det är ett styrande 
dokument som har påverkan på hur myndigheterna ska hantera allmänna elektroniska 
handlingar. Arkiven omnämns för övrigt i ganska liten omfattning i de andra texterna. 
 
Följande texter har analyserats:  
 
nr titel sidor 
1 Tid för kultur Prop 2009/10:3 13-33,  41-

49, 53-54, 
119 

2 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för 
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 
(Ku2009/2152/KT) 

Hela 
dokumentet 

3 Tilläggsdirektiv till upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) Dir 2009:65 
 

Hela 
dokumentet 

4 DS 2009:61 Pliktexemplar av elektroniska dokument kap 7 – 13, 
sid 75 – 173 

5 RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 

Hela 
dokumentet 

 
 

4 Definitioner av elektroniskt dokument 

När fysiska dokument genom skanning förts över till ett digitalt medium öppnas fantastiska 
möjligheter att tillgängliggöra men det väcker också frågor om vad som utgör ett elektroniskt 
dokument. Hur kan man resonera när ”dokumentet” inte längre är en fysisk utan en virtuell 
artefakt, bestående av det binära talsystemets tecken? Nedan följer några olika sätt att 
definiera begreppet elektroniskt dokument. 

4.1 Michael Buckland – information-as-thing 

Till att börja med måste man fråga sig vad som är syftet med ett dokument, och det enkla 
svaret är att det handlar om att kommunicera information. Michael Buckland menar att 

                                                 
33 Tid för kultur: utredningen om pliktexemplar och tilläggsdirektivet till upphovsrättsutredningen (s 47) samt Uppdrag och 
inbjudan att delta i en nationell strategi för digitalisering (s 48). 
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information kännetecknas av att höra till ett sammanhang och uppfattas som meningsfull av 
mottagaren. Begreppet information kan karaktäriseras på fyra sätt: information som process, 
som kunskap, som data och som bearbetning av data. Information som process är själva 
aktiviteten att bli informerad. Ur mottagarens perspektiv blir den mottagna informationen 
kunskap, vilket är en subjektiv, personlig process som är beroende av mottagarens 
intellektuella förmåga att tolka och förstå språket samt tidigare kunskap i ämnet. För att 
kommuniceras måste informationen förmedlas på något fysiskt sätt, genom text, bild eller 
ljud, dvs data, vilket Buckland benämner information-as-thing. 34 Det vill säga: kunskap 
representeras genom data, och data går att bearbeta i ett informationssystem.  
  

4.2 Objekt, dokument och diskurs 

Medför ovanstående resonemang att begreppet dokument kan utsträckas till att omfatta även 
objekt? Den frågan har behandlats under 1900-talets första hälft inom informations-
vetenskapen, bland annat av den belgiske dokumentalisten Paul Otlet och den franska 
bibliotekarien Suzanne Briet. Mest omtalad är antagligen Briets propå om att en antilop på 
zoo är ett dokument. Placeringen av antilopen i en speciell kontext gör den till ett objekt som 
kan studeras och som dessutom utgör ett fysiskt bevis. ( Qu´est-ce que la documentation 
1951.)  Michael Buckland har tagit upp tråden och vidareutvecklar Briets tankar om objektets 
kvalitativa egenskaper att utgöra bevis genom att i en socialkonstruktivistisk anda föreslå 
motsatsen - att arrangera utvalda objekt så att de utgör bevis för ett specifikt syfte. Vad han 
vill framhålla är att om vi fokuserar på det fysiska dokumentet som artefakt istället för att se 
de olika tolkningar som är möjliga beroende på sammanhang och aktörer, så får vi svårt att 
intellektuellt hantera det digitala dokumentet. Oavsett typ av system (expertsystem, eller 
sökmotorer) så hanterar informationssystem endast data, information-as-thing. Kunskap är 
alltid representationer av data, menar Buckland, vilket medför att information-as-thing utgör 
ett latent bevisvärde, genom att vara bärare av element som kräver förståelse och som kan ge 
ökad kunskap eller ändrad uppfattning om något.35  Information-as-thing utgör samma 
grundelement, oavsett typ av dokument – det är placeringen i en kontext och ett socialt 
sammanhang som ger dokumentet unika egenskaper och bevisvärde. Bernd Frohman 
utvecklar dessa tankar ytterligare ett steg, genom att ställa frågan vad det faktiskt är vi gör när 
vi söker efter definitioner. Genom att utsträcka exemplet med objekt som dokument ett steg 
längre visar Frohman att det finns en koppling mellan objektet som dokument och 
producerade utsagor om objektet som ger ägaren en diskursiv makt. Som exempel anför han 
de s k kuriosakabinett som många marginaliserade adelsmän höll sig med i 1600-talets 
England. Dessa samlingar kunde innehålla makabra ting som missbildade foster, ”drakblod” 
eller arkeologiska fynd och var ofta väl katalogiserade och klassificerade. I en tid då adeln fått 
konkurrens om ämbeten från nya samhällsklasser gällde det att upprätthålla den sociala 
statusen, och dessa exklusiva föremål tjänade ett sådant syfte. Detta är exempel på situationen 
då föremål (information-as-thing) utgör bevis genom att placeras i ett tillskapat, artificiellt 

                                                 
34 Buckland, Information as …s 351 
35 Buckland, Information as thing s 353   
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sammanhang. Föremålen i sig saknar nyttovärde vilket är själva poängen. Det var få förunnat 
att ha råd med ett kuriosakabinett.  
Genom att utöka begreppet dokument till att omfatta objekt, kan man se att sådana objekt 
uppvisar samma egenskaper och effekter som ”vanliga dokument”.  Diskursen belyser vad 
som avgränsar, kontrollerar, begränsar samtalet mer än att det utökar det.36  Det är en 
kommunikation av makt, en diskurs där ägaren av dessa ”meningslösa” objekt avgränsas och 
exkluderas genom att kunna uppvisa något som inte vem som helst kan förfoga över. Man kan 
därmed konstatera att objekt och traditionella dokument fyller samma funktion ur ett socialt 
perspektiv när det gäller kommunikativa egenskaper. Det finns med andra ord inget stöd för 
att definitionsmässigt utesluta objekt från begreppet dokument.  
Oavsett om vi betraktar dokument som objekt eller tecken, finns det en större potential i att 
fundera över vilken påverkan de kan ha ur ett samhällsperspektiv. Mening är relativ utifrån 
betraktaren och den sociala kontexten. Dokument – artefakter, objekt, texter, tabeller etc kan 
ordnas av någon, antingen för att utgöra bevis genom hur de relaterar till varandra, eller för att 
vart och ett av dem kan säga oss något om under vilka villkor och omständigheter de kom till.  
Det kan alltså hävdas att dokument blir bevis genom att ordnas tillsammans med andra 
dokument i ett meningsfullt sammanhang. Implikationen för elektroniska dokument är att de 
finns i informationssystemen, representerade som data (information-as-thing), där inte bara 
utgör bevis för den process de uppstått i, utan också kan sorteras om för att utgöra bevis för en 
annan sak.37  

4.3 Pédauques dokumentbegrepp 

Eftersom Pédauques dokumentdefinitioner används i Holmqvist & Karlssons studie är det 
motiverat att också ta upp dem i detta sammanhang. Pseudonymen Roger T Pédauque38 är en 
grupp franska forskare med representanter från både arkiv, bibliotek och IT som har gjort en 
systematisk analys av tre begrepp som var och ett kan sägas konstituera begreppet dokument. 
Det är dokument som form (materiellt eller immateriellt objekt), som tecken 
(betydelsebärande, meningsfullt) och som medium (som spår, konstruerat eller upptäckt, av en 
kommunikation som finns utanför tid och rum). Pédauques avsikt med analyserna är att 
frilägga dokumentets egenskaper ur olika aspekter. Dessa ska dock inte ses som renodlade 
definitioner, istället representerar respektive kategori är bara en (dominerande) dimension 
beroende ur vilken aspekt man närmar sig dokumentbegreppet39  
I analysen utgår gruppen från att ett dokument har två funktioner: 1. Som bevis för något och 
2. som information om något. De konstaterar också att den autenticitet som tidigare 
förknippats med ett pappersdokument inte längre kan göras gällande lika tydligt när 
dokumentet blivit en digital fil.40  Pédauque går systematiskt tillväga och försöker för 
respektive dokumentkategori hitta vad som är det mest grundläggande förutsättningarna vid 
en förflyttning från traditionellt dokument till elektroniskt. De har också definierat 
mottagarperspektivet, ett s k läsarkontrakt, för hur dokumentet ska tolkas av en användare, för 
respektive dokumenttyp. 
                                                 
36 Frohman s 299 
37  Buckland, What is a document  s 808  
38 CNRS Information and Communication Science and Technology (STIC) 
39 Pédauque sid 3  
40 Pédauque s 2 
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Med dokument som form menas objekt eller inskription i annat objekt vars gränser kan 
identifieras. Vid digitalisering möter man ur aspekten form problem med format, lagring och 
bevarande av stora kvantiteter data. Biblioteksvetenskapen är inriktad på detta 
kompetensområde med klassificering och katalogisering men även av dokumentets interna 
struktur genom att kunna använda digitala tekniker som mönsterigenkänning av texter, layout 
eller bilder. Den traditionella definitionen är: Dokument = medium + inskription.  
Läsarkontraktet innebär att kunna tolka inskriptionen, till exempel texten på en boksida.  
Dokument som består av ljud och bild kräver hjälpmedel för att kunna tolkas, som 
bandspelare eller grammofon. När dokumentet så flyttas in i en digital miljö uppstår ett 
problem kring begreppet medium – är det hårdvaran, filen eller skärmen? I en digital 
infrastruktur kommer data att delas upp i mindre ”paket” som kopieras genom nätverk och 
routrar för att lagras i datorns cacheminne. Konsekvensen blir att samma ”media” kan 
innehålla vilken typ av representation som helst, bara den är digital. Det är programvaran som 
utgör dokumentets struktur och som gör att mottagaren kan läsa och tolka tecknen på det sätt 
som avsändaren avsett. Dokumentets innehåll representeras genom tecknen – text, ljud eller 
bild. En ny definition blir då Elektroniskt dokument = struktur + data.41  
“An electronic document is a data set organized in a stable structure associated with 
formatting rules to allow it to be read both by its designer and its readers”42  
Dokument som tecken innebär att intresset riktas mot innehållet och problemställningar som 
har med sökverktyg, översättningsprogram, ”artificiell intelligens” och kunskapshantering 
(Knowledge Management). Syftet med dokumentet är att uppnå förståelse och här 
återkommer också Briets antilop – i detta sammanhang är objekt accepterade som dokument.  
Definitionen lyder ”Dokument = inskription + betydelse”. Läsarkontraktet går längre än i 
dokument som form, det tillkommer en djupare förståelsedimension.43 Här finns artificiell 
intelligens, som t ex den semantiska webben och möjligheten att ”personalisera” information 
som på e-handelssajter där systemet kan ge tips om liknande produkter (detta är vanligt inom 
bok- och media). Detta kräver utveckling av globala metadatastandarder och ontologier som 
kan programmeras in i systemen.  
Definitionen lyder: Elektroniskt dokument = informerande text+kunskap 
“An electronic document is a text whose elements can potentially be analyzed by a knowledge 
system in view of its exploitation by a computer reader”.44  
Dokument som medium innebär ett vidare perspektiv på dokumentet och dess funktion i 
samhället. Ett dokument ger status åt information genom att materialisera den på ett sätt som 
en socialt sammanhållen grupp är beredd att slå vakt om och upprätthålla. Dokumentet får en 
specifik status genom att legitimera händelser som är av betydelse för hela gruppen på ett sätt 
som dessutom fordrar att den nedtecknas och sparas. Radio- och TV-program är exempelvis 
inte dokument med mindre än att de spelas in och sparas, vilket sker enligt svensk 
lagstiftning.45 En sådan status är dock inte konstant. Den erhålles vid en viss tidpunkt men kan 
också helt förloras och glömmas bort. Därför används dokument som ett 

                                                 
41ibid  s 6 
42 ibid s 9 
43ibid s 12 
44 Pédauque s 15 
45 Lag (1993:1392) om pliktleverans av dokument 
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kommunikationsmedel för att upprätthålla kontinuiteten i ett samhälles normer i tid och rum.46  
Läsarkontraktet utgår från människan som social varelse, som deltagare i ett samhälle. Ett 
dokument behöver inte ha en bred spridning, det kan också röra enskilda individer som 
exempelvis en medicinsk journal. Poängen är att sådana enskilda dokument ingår i samhällets 
legitima och normgivande diskurs. När en text publicerats blir den en del av kulturarvet och 
kan inte ändras i efterhand. Definitionen lyder Elektroniskt dokument = inskription 
+legitimitet.  
Alla verksamheter, offentliga, kommersiella och ideella bygger på produktion och utbyte av 
dokument. Inom arkivteorin är proveniensprincipen den sammanhållande ram där 
verksamhetens syfte verkställs genom verksamhetens processer, som generar dokument och 
transaktioner, vilka är föremål för arkivering. I det digitala perspektivet blir definitionen 
enligt Pédauque därmed Electronic Document = text + procedur.47  
Web och digitalisering har förstärkt “gammal” media, publicering och broadcast, genom att 
ge dem möjligheter att öka produktiviteten genom synergier och diversifiering. På webben är 
social samverkan självklar. Vem som helst kan skapa och publicera innehåll. Det mellanled av 
publicister och distributörer som svarat för urval och i viss mån kvalitet, är borta och ansvaret 
ligger hos den enskilda individen.  
“The editorial system is an avatar of this organization, a compromise between private and 
public interests.”48  
 

4.4 ISO 15489-1  

Standarden för dokumenthantering, ISO 15489:1 bygger på det utvecklingsarbete som tidigare 
gjorts av National Archives i Australien. Standarden är på en övergripande nivå och avser all 
hantering av dokument, oavsett format eller media, som skapas eller tas emot i en verksamhet. 
Syftet med standarden är att säkerställa att verksamhetens policy, rutiner och metoder för 
dokumenthantering medför att de dokument som skapas är autentiska, tillförlitliga, har 
integritet och är användbara.  
Standarden har två definitioner av dokument, den generella som lyder ”Information eller 
objekt som kan hanteras som en enhet” och en specifik för begreppet handling: ”Information 
som en organisation eller en person skapat, mottagit och bevarat som verifiering eller 
information, för att uppfylla lagstiftningens krav eller i den löpande verksamheten.”49 
Vidare innehåller ISO-standarden skrivningar om hur transaktioner, metadata, kontext och 
samband mellan dokument bör dokumenteras.  
Riksarkivets förordning om föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar relaterar 
till ISO 15489:01. 
 

                                                 
46 Pédauque s 18 
47 ibid s 23 
48 ibid s 21 
49 ISO 15489 3: 10 respektive 3:15 



  Sidan 16 av 42 

5 Begreppsanalys av offentlig handling respektive pliktexemplar 

Den information – handlingar och dokument av olika slag – som arkiv och bibliotek har att 
vårda och tillgängliggöra lyder under svensk grundlag. För arkivens del är aktiviteter som 
gallring, arkivering och utlämnande av offentliga handlingar kärnkompetens. För Kungliga 
biblioteket utgör leverans, vård och tillgängliggörande av pliktexemplar en central del av 
professionen. För det fortsatta resonemanget och analysen beskrivs grundlagen samt relaterad 
lagstiftning i det följande. 

5.1 Tryckfrihetsförordningen och YGL 

I internationella sammanhang finns yttrandefriheten inskriven i deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna, som t ex i FN50 eller EU51. I Sverige finns inte motsvarande allmänna 
deklaration om yttrandefrihet, istället finns den inskriven i grundlagen som medborgarnas 
frihet att i tal och skrift fritt uttrycka och publicera åsikter.  
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), fortsättningsvis benämnt TF, fastställer att varje 
svensk medborgare har rätt att fritt trycka och publicera sina egna åsikter. Lagen omfattar 
också friheten att offentliggöra allmänna handlingar samt att lämna upplysningar till någon 
som avser att trycka och publicera dessa .52  Tryckfrihetsförordningen kompletteras med 
Förvaltningslagen (SFS 2003:246), som bla föreskriver myndigheters handläggning av 
ärenden, Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400) som innehåller bestämmelser om 
tystnadsplikt och begränsningsregler för utlämnande av allmänna handlingar.   
Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469), fortsatt YGL, tillkom 1991 och reglerar 
yttrandefriheten i audiovisuella medier som radio och tv, video, CD, dataspel samt 
webbplatser och databaser som drivs i journalistiskt syfte. Sådana medier kallas i YGL för 
tekniska upptagningar. Förutom fritt meningsutbyte och upplysning, finns även 
formuleringen ett fritt konstnärligt skapande53 vilket antyder att YGL har större räckvidd än 
för de allmänna handlingar som omfattas av Tryckfrihetsförordningen. YGL reglerar, precis 
som TF, att en svensk medborgare fritt får lämna uppgifter för offentliggörande i radio och tv, 
att det är otillåtet att i förväg granska innehåll som ska offentliggöras (censurförbud) samt 
rätten till anonymitet för uppgiftslämnaren. I YGL s 9 § finns också skyldigheten att bevara 
exemplar av tekniska upptagningar inskriven, och i 13 § anges skyldigheten att lämna 
metadata om var, när och av vem de framställts. Även YGL kompletteras av annan 
lagstiftning som Radio- och Tv-lagen (1996:844) samt Lagen (SFS 1993:1392) om 
pliktexemplar av dokument. Under utarbetande är också en ny lag om pliktexemplar för 
elektroniska dokument (Ds 2009:61), som utgör ett av källdokumenten i denna uppsats. 
 

5.2 Allmänna handlingar 

En handlings viktigaste funktion är att lämna uppgifter, men för att kunna kommuniceras 
måste dessa vara knutna till ett medium av något slag. I Tryckfrihetsförordningen beskrivs 
handling som en framställning i skrift eller bild eller som ”upptagningar, vilkas innehåll kan 

                                                 
50 FN Deklaration om de mänskliga rättigheterna,1948, artikel 19 
51 EU Stadgan om de grundläggande rättigheterna, avdelning 2 Friheter, artikel II 
52 TF 1 kap, 1§  
53 YGL 1 kap, 1§ 
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uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel beskriver 
allmänna handlingars offentlighet. Ordet ”allmän” syftar på de handlingar som finns hos en 
myndighet eller kommun och är under handläggning. Offentliga handlingar är sådana som 
medborgarna har rätt att få läsa. En allmän handling i TF:s mening kan därför vara antingen 
offentlig eller hemlig, vilket måste prövas vid varje begäran om utlämning. Det kan vara så att 
endast vissa delar av en handling omfattas av sekretess. Då ska handlingen i övrigt lämnas 
ut54. Den här frågan är viktig när det gäller information som skapats från början, till exempel i 
en databas, som med TFs skrivning är en upptagning. Alf Bohlin skriver att ”varje 
konstellation av sakligt och logiskt sammanhängande uppgifter skall ses som en upptagning 
för sig. Ett dataregister kan följaktligen bestå av flera upptagningar.”55  Enligt 
likställighetsprincipen har svenska medborgare rätt att ta del av samma handlingar som 
myndigheten själv förfogar över. Rätten att ta del av offentliga handlingar gäller också den 
information som finns i en databas.  Myndigheten ska ställa hjälpmedel till förfogande för den 
som vill söka och göra sammanställningar i sådana databaser förutsatt att den enskilde inte då 
får tillgång till handlingar som inte är allmänna, det finns risk för förvanskning av 
informationen eller att det skulle hindra arbetes behöriga gång.56  
 

5.2.1  Arkivlagen och arkivförordningen 

Arkivlagen (1990:782) och Arkivförordningen (1991:4446) reglerar verksamheten för 
myndigheternas arkiv, både statliga och kommunala.  
”En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamhet och sådana handlingar som avses 

i 2 kap 9 § Tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering”….  ”Myndigheternas 
arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser 
1. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
3. Forskningens behov.”  (Arkivlagen 1 kap 3§) 
 
Vissa statliga bolag och institutioner jämställs med myndighet och finns listade i en bilaga till 
Sekretesslagen. Arkivlagen är en ramlag, vilket innebär att man måste gå till 
Arkivförordningen för att få en beskrivning av regelverket. I praktiken är det dock Riksarkivet 
som är normgivande instans och som utfärdar de styrande dokumenten för den offentliga 
verksamhetens arkiv genom Riksarkivets Författningssamling (förkortat RA-FS).   
I denna uppsats behandlas RA-FS 2009:01, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). 
 

5.3 Lagen om pliktleverans 

Lagen om pliktleverans (1993:1392) föreskriver att ett visst antal  exemplar av tryckta 
publikationer som tidningar och böcker, eller inspelningar av audivisuella dokument (video, 
radio, tv) som utgivits i Sverige ska lämnas in till Kungliga biblioteket. Syftet är att spara 

                                                 
54 SFS 2009:4000, 6 kap 4§ Utlämnande av uppgift 
55 Bohlin, s 39 
56 SFS 2009:4000, 6 kap 6§ 
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informationen för framtiden och att göra den tillgänglig för forskning och i viss mån 
allmänheten. Informationen är endast tillgänglig i KB och AVM:s forskarsalar eller via 
bibliotek, vilket främst beror på upphovsrättsliga begränsningar.  
Av större intresse för denna uppsats är dock definitionen av begreppet ”dokument” som i 
lagen om pliktleverans definieras som (2 §) …” ett föremål som lagrar information för 
läsning, avlyssning eller visning.” Därefter listas respektive medium: 
 
”Skrift - ett dokument som lagrar text eller fast bild,  
Dagstidning -  reguljär nyhetsförmedling minst ett nummer per vecka jämte tillhörande löpsedel och bilaga.  
Film – ett dokument som består av bilder avsedda att projiceras i snabb följd. 
Dokument för elektronisk återgivning: ett dokument som i fixerad form lagrar text, ljud eller bild och vars innehåll kan 
återges enbart med hjälp av elektroniskt hjälpmedel.  
Fonogram ett dokument för elektronisk återgivning som uteslutande lagrar ljud,  
videogram ett dokument för elektronisk återgivning som lagrar rörliga bilder med eller utan ljud” 

 
Pliktleveranslagen täcker för närvarande inte in dokument som publiceras via nätverk, vilket 
kan vara både text, stillbilder, rörlig bild och ljud eller multimedia. Frågan har utretts 
tidigare.57  
För att tydliggöra betydelseområdet för digitalisering har en enkel begreppsmodell gjorts av 
Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61) respektive Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd om elektroniska handlingar (RA-FS 2009:01) genom att ritas upp grafiskt. 
Inom respektive modell finns regler som styr vilken information som ska arkiveras respektive 
vilka undantag som ska gälla vid leverans av elektroniska pliktexemplar. Det finns också 
andra begränsningar av tillgängliggörande som utlämnande av allmän handling 
(sekretessprövning) eller annan begränsning som upphovsrättslagstiftningen. Dessa 
egenskaper är kopplade till dokumentet i sig och ingår i den sociala praktiken där den utgör 
kärnkompetensen i den yrkesmässiga utövningen för respektive arkiv och bibliotek. Det 
gemensamma motivet för pliktleverans av elektroniska dokument respektive arkivering av 
elektroniska handlingar är att de ingår i kulturarvet och att de ska bevaras, brukas och tolkas58. 
 
. 
 
 

5.4 RA-FS 2009:01 -  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad 
behandling) 

 
Definition av elektronisk handling: ”en upptagning för automatiserad behandling enligt TF, 
arkivlag och arkivförordning”. I förarbetena till RA-FS 2009:01 framgår att det finns 
önskemål om en gemensam terminologi för centrala begrepp inom myndigheternas 
förvaltning. Elektronisk handling ansågs som den term som ligger närmast TFs formulering 
”upptagningar, vilkas innehåll kan uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”. 

                                                 
57 E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet SOU 1998:111 
58 Tid för kultur, kap 5, sid 26, samt även Arkivlagen  3§ 
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Anknytningen till TF bedöms som viktig eftersom begreppet måste vara användbart i 
Riksarkivets normeringsarbete.59  Det viktiga med en handling är att lämna information i 
samband med myndighetsutövning. Konstnärliga uttryck som inte har någon direkt koppling 
till sådana ärenden omfattas inte av handlingsbegreppet.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begreppskarta 1: RA-FS 2009:01 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar  (upptagningar för 
automatiserad behandling) 
 
 
 

 
Av begreppsmodellen kan utläsas att en handling måste ha viss status för att bli föremål för 
arkivering. Den ska ingå i ett avslutat ärende, den ska inte vara föremål för gallring och den 
ska ha viss teknisk profil61. Innan leverans till arkivmyndighet ska en överenskommelse 
mellan myndighet och Riksarkivet upprättas62. Slutligen överlämnas för arkivering ett 
bevarandeexemplar, på vilket det ställs tekniska och funktionella krav (standarder och 
filformat) vilka framgår av föreskriftens andra del RA-FS 2009:02, Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för 
automatiserad behandling). 
Definitioner av information som kan appliceras här är Michel Bucklands information-as-
thing, det vill säga data i ett informationssystem, som utgör ett bevisvärde genom att relateras 
till annan information som ingår i en gemensam kontext. Komplikationen är att ”data” i ett 
                                                 
59 Rapport angående termen elektronisk handling s 4 
60 Bohlin, sid 36 
61 RA-FS 2009:01 4kap2§, 5 kap 6§ och 7 kap 5§ 
62 ibid  7 kap 3§ 
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informationssystem kan sorteras om, och kopplas till ett sammanhang med specifikt syfte, 
som exemplet med kuriosakabinetten.  Här blir frågan om metadata och 
systemdokumentation, som framgår av RA-FS 2009:01, aktuell. Av Pédauques definitioner är 
det närmast den som definierar elektroniskt dokument som medium som kommer närmast, 
dvs Document = text + procedur63  
Av naturliga skäl, den är ju utvecklad för arkivhantering, är ISO-standarden den som bäst 
överensstämmer med RA-FS 2009:01 i och med kravet på bevisvärde genom att säkerställa 
dokumentets autenticitet, genom kopplingen till kontext och verksamhetsprocesser.  
 
 

5.5 Ds 2009:61 – Leveransplikt för elektroniska dokument 

Definition leveransplikt för elektroniska dokument: ”en avgränsad enhet av elektroniskt 
material med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att 
presenteras vid varje användning”. Motiveringen är att man för denna typ av dokument som 
överförs via nätverk vill ha en koppling till den nuvarande Pliktexemplarslagen, där begreppet 
dokument används för tryckta verk och dokument för elektronisk återgivning används för 
fonogram, video, radio/tv. I departementspromemorian förs ett resonemang om alternativet 
elektronisk resurs, som används i biblioteksdatabasen LIBRIS, men det ansågs alltför brett64 .  
 

                                                 
63 Pédauque sid 23 : ”Electronic document is a trace of social relations reconstructed by computer systems.” 
64 Ds 2009:61 sid 93 ff 
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Begreppskarta 2: Leveransplikt för elektroniska dokument 

 
Begreppskartan ovan visar vilken typ av elektroniska dokument som föreslås omfattas av 
leveransplikt. De tekniska krav som ställs är att det skall vara färdiga elektroniska dokument 
på avgränsade enheter och att de ska ha tillgängliggjorts via nätverk. Dokumenten ska komma 
från svenska upphovsmän, spegla svenska förhållanden och vara på svenska. Undantag görs 
för dokument som ändras fortlöpande, har obetydligt innehåll, är publicerade i annan form 
eller är allmänna handlingar.  
Bucklands beskrivning av information som kunskap och som av mottagaren uppfattas som 
meningsfull kommer till uttryck genom önskan att bevara ett kulturarv genom pliktleveranser 
till KB. Både Briets antilop och Frohmans kuriosakabinett utgör samlingar av information, en 
kunskapsmassa som kan klassificeras, indexeras och som får specifik kontextuell betydelse 
utifrån själva fenomenet med att vara en samling. Ur bibliotekets synvinkel är det en fråga om 
att förmedla information, inte vad användaren gör med den. Pédauques dokumentdefinition 
placerar pliktleveranserna närmast till dokument som form, genom kravet på att 
pliktleveranserna endast avser avgränsade enheter. De olika aspekterna av hur lagen ska 
tillämpas på traditionella trycksaker, audiovisuella medier och elektroniska dokument är 
också ett uttryck för hur den pågående konvergensen mot enbart digitala plattformar påverkar 
läsarkontraktet.65  
ISO-standardens första övergripande definition av ett dokument passar också in genom att den 
definition som anges i utredningen avser just information eller objekt som kan hanteras som 
en enhet.  
 

                                                 
65 Pédauque s 9 
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6 Analys 

Texterna har analyserats enligt Norman Faircloughs metod, dvs först har en närläsning av  
materialet gjorts och  återkommande teman identifierats. Därefter har texterna analyserats 
utifrån struktur, koppling till och diskursiva lån från andra texter. Respektive texts 
diskursordning har definierats, för att i den avslutande analysen relateras till den sociala 
praktiken beträffande strategier för digitalisering och samverkan mellan institutionerna. 
 

6.1 Tid för kultur 

Tid för kultur bygger på kulturutredningen och omfattar hela kulturområdet, varför ett urval 
som fokuserar just på digitalisering av kulturarvet valts ut. Propositionens avsändare är 
Regeringen genom Kulturdepartementet. Som helhet kännetecknas texten av att ha ett 
lättillgängligt språkbruk med inslag av formuleringar hämtade från offentliga utredningar och 
promemorior. En proposition är ett beslutsunderlag i den demokratiska processen, som under 
en lång tid framöver kommer att citeras och refereras till i många andra sammanhang som 
utredningar, massmedia, undervisning etc. Textens avsändare pendlar mellan att osynliggöras 
i nominalfraser eller att framträda som ”vi”, med vilket avses Regeringen, underförstått via 
Kulturutredningen. De påståenden som görs är ofta av en icke-faktisk modalitet och 
framställer sannolika händelser, vilket är ett utmärkande drag för utredningar. 
Dokumentbegrepp som är mest framträdande i texten är Pédauques form genom att det 
som beskrivs är skannade artefakter av olika slag (böcker, tidningar, audiovisuella verk, 
arkivhandlingar). Buckland och Frohmans problematisering av dokument som objekt 
framträder också genom den starka betoningen på tillgängliggörande i gemensamma 
sökportaler som Sondera och Europeana, där de digitaliserade objekten kommer att exponeras 
i en gemensam, europeisk kulturarvskontext. 
 
Teman 
Tid för kultur har ett övergripande tema; Samverkan mellan institutionerna som är 
återkommande och rör den tekniska utvecklingens utmaningar och möjligheter samt hur en 
sådan samverkan mellan institutionerna ska realiseras i exempelvis en gemensam sökportal. 
Ett annat genomgående tema är Kulturpolitik där frågorna om digitalisering sätts i ett 
sammanhang där yttrandefrihet och institutionernas närvaro på Internet betonas. 
Kulturpolitiken framträder i utsagor där exempelvis gemensamma sökportaler uppges vara av 
särskild betydelse för forskarsamhället, med argumentet att det i en digital miljö blir 
oväsentligt var objektet förvaras.66 Samverkan ska ske både nationellt och internationellt. I 
nedanstående utsaga nämns det europeiska digitala biblioteket Europeana, en satsning där det 
också framgår att Sverige genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att upprätta en nationell 
strategi för digitalisering. Här uttalas också tydligt att den digitala utvecklingen innebär 
utmaningar och möjligheter särskilt för arkiv och bibliotek. Flera aktörer nämns också 
explicit; Kulturutredningen, museikoordinatorn, remissinstanser, Europarådet (implicit från 
”rådsslutsatser”). Frasen digitaliserat kulturellt material antyder att man menar artefakter som 

                                                 
66 Prop 2009/10:3 Tid för kultur sid 48 
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överförts till digitalt medium genom fotografering/skanning, inte sådan information som 
skapats digitalt från början. 
 
Kulturutredningen lyfter fram de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen innebär, särskilt för arkiv och 
bibliotek. Museikoordinatorn tar också upp den digitala utvecklingen och dess betydelse för museisektorn. Den digitala 
utvecklingen för med sig utmaningar och möjligheter för både arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar. Som 
flera remissinstanser påpekar bör frågan ses i ett vidare sammanhang som innefattar alla de sektorer som förvarar 
kulturarvsinformation. Ett sådant synsätt ligger också i linje med de initiativ som tagits på europeisk nivå för att inrätta ett 
europeiskt digitalt bibliotek - Europeana - för digitaliserat kulturellt material från hela Europa (böcker, tidningar, fotografier, 
film, audiovisuella verk, arkivhandlingar, museiföremål, monument och arkeologiskt kulturarv). I de rådsslutsatser som 
antagits förbinder sig medlemsstaterna att upprätta nationella strategier och mål för digitalisering och digitalt bevarande samt 
att främja synergier mellan de olika institutioner som är engagerade i processerna för digitalisering och elektronisk tillgång 
till kulturellt material och digitalt bevarande.67  

 
I följande utsaga beskrivs mångfalden på Internet som ett problem, genom att den till stor del 
sker utanför institutionernas domäner. Implicit finns här en intertext till 
Yttrandefrihetsgrundlagen genom uttryck som mångfald, fri debatt, levande demokrati. Att 
stora grupper genom ny teknik fått tillgång till platser där de kan kommunicera framställs 
underförstått som ett hot mot grundläggande demokratiska värden som yttrandefriheten. Här 
framträder en diskursiv kamp om Internet där den kulturpolitiska diskursen är en reproduktion 
av det bestående genom utryck i beskrivningen av de offentliga kulturinstitutionerna och 
medierna som aktörer som ska skydda yttrandefriheten och ha en nyckelroll som arenor för 
det gemensamma samtalet och yttrandefriheten.  
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Yttrandefriheten är av central 
betydelse i vårt samhälle. En mångfald röster och en fri debatt är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati 
och en fri åsiktsbildning. Det är en viktig och självklar uppgift, inte minst för kulturpolitiken, att skydda denna frihet. Ny 
teknik har medfört att öppna arenor med stor spridning har gjorts tillgängliga för breda grupper i samhället, inte minst via 
Internet. Det har ökat mångfalden, men leder ibland till att viktiga diskussioner riskerar att drunkna i informationsflödet. De 
offentliga kulturinstitutionerna och medierna spelar en nyckelroll som arenor och stöd för det gemensamma samtalet och 
yttrandefriheten.68  
 

 
Diskursordning 
I Tid för kultur framträder en tydlig kulturpolitisk diskurs kommer till uttryck genom det 
övergripande temat Samverkan mellan institutionerna. Genom en diskursiv förflyttning ska 
man återta initiativet som institutionell moderator för det vildvuxna samtal medborgare 
emellan som nu pågår på Internet. Den inrymmer också en önskan om kontroll, vilken 
uttrycks genom syftet att skydda yttrandefriheten, med motiveringen att den annars riskerar att 
drunkna i informationsbruset. Här antyds att det finns kvalitetsskillnad på yttrandefrihet, där 
kulturpolitiken är en garant för att en sådan kvalitet upprätthålls. Detta ska verkställas genom 
en samlad, nationell strategi för samverkan mellan minnesinstitutionerna (arkiv, bibliotek, 
museer, audiovisuella samlingar) inom området digitalisering, elektroniskt tillgängliggörande 
och digitalt bevarande av ett gemensamt kulturarv.  
I texten finns också inslag från en managementdiskurs som kommer fram i uttryck som 
kulturproduktion, konsumentinflytande, arkiven och biblioteken kan utveckla nya tjänster.  

                                                 
67 Prop 2009/10:3 Tid för kultur sid 47 
68 ibid s 28 
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Bland annat ska man utveckla gemensamma sökportaler liknande de befintliga (K-samsök och 
Sondera). Genom att skapa en nationell samverkan och överblick skall det digitala kulturarvet 
göras tillgängligt och bevaras. Biblioteken och Kungliga Biblioteket ska stärkas och föreslås 
få en nationell roll genom att ha överblick och övergripande ansvar för hur det digitala 
kulturarvet tas tillvara. Upphovsrätten är en fråga som kommit att dominera 
tillgängliggörande av digital information. Här finns starka spänningar mellan olika sociala 
grupper som utövande konstnärer och författare, förlag, distributörer, ”fildelning” och 
upphovsrättslagstiftningen. Det ord som används är rättighetshavare. Här finns en 
reproduktion av en diskursiv hegemoni mellan kulturpolitik och företrädare för 
upphovsrättsorganisationer. Å ena sidan framhålls att konstnärer och kulturskapare med de 
tekniska hjälpmedlen fått möjlighet att nå en större publik, å andra sidan vill man värna 
upphovsrätten genom att ha ett balanserat förhållningssätt: 
 
Betydelsen av de upphovsrättsliga frågorna har kommit att accentueras. Regeringen anser det vara angeläget med ett fortsatt 
balanserat förhållningssätt där det upphovsrättsliga regelverket säkrar de grundläggande förutsättningarna för 
innehållsproduktion och respekt för de upphovsrättsliga grundprinciperna, samtidigt som informationssamhällets möjligheter 
tillvaratas liksom respekten för privatlivet och den enskildes integritet.69  

 

6.1.1 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för 
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 
(Ku2009/2152/KT)70 

Ett flertal formuleringar i detta dokument är en överlappning med Tid för kultur. Att texten 
ändå tagits i analysen motiveras av att det är det formella uppdraget ställt till myndigheter 
som krav och till institutioner som inbjudan att utveckla en gemensam nationell strategi. 
Uppdraget är ställt till 23 myndigheter som t ex Riksarkivet, Arkitekturmuseet, Statens 
kulturråd, Moderna Museet. Under rubriken inbjudan riktas frågorna till 27 institutioner som 
Kungliga operan, Stockholms Läns museum, Smålands museum, Sveriges Radio. 
Myndigheterna och institutionerna som är mottagare av dokumentet, uppmanas att redogöra 
för sina aktiviteter inom området digitalisering. Kulturdepartementet vill veta vilka strategier 
som myndigheter och institutioner har samt vilken typ av samarbeten som inletts eller 
genomförts, både inom offentlig verksamhet och med privata aktörer. Dokumentet består av 
fyra sidor. 
Dokumentbegrepp som är mest framträdande i texten är Pédauques form samt Buckland 
och Frohmans definition av dokument som objekt uttrycks här liksom i Tid för kultur genom  
samverkan med en utveckling av sökverktyg och gemensamma portaler som Europeana. 
Samverkan efterlyses också med privata och ideella aktörer, vilket utökar kontexten för det 
digitaliserade kulturarvet. 
 
Teman 
Skriften har två dominerande teman: Samverkan mellan institutionerna berör både hur 
arkiv och bibliotek kan utveckla samarbeten. Frågorna som institutionerna ska besvara gäller 
gemensamma investeringar, teknikutveckling och söksystem inom ramen för det offentliga 
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respektive vilka initiativ som kan tas för samverkan med externa parter som företag och 
organisationer. Det andra temat är Kulturpolitik som beskriver de initiativ som tagits från 
statens sida, som t ex accessprojektet respektive kommande engagemang i utveckling av det 
gemensamma digitala biblioteket Europeana. Ett underliggande tema kan beskrivas som 
Upphovsrätter i digitala system och behandlar behovet av kompetens hos institutionerna 
och modifiering av gällande upphovsrättslagstiftning.  
  
Utsagor 
Under temat Samverkan mellan institutionerna ställs en fråga om utökat samarbete i 
framtiden. Här finns en viss ambivalens, genom tillägget av satsen som är möjliga. Frågan 
som ställs till institutionerna uttrycks genom en icke-faktisk modalitet en stor osäkerhet om 
former och aktörer för samarbeten, genom att räkna upp disparata verksamheter som företag, 
folkrörelser och andra ideella organisationer. Frågan kan tolkas på två sätt. Antingen är det  
tekniska faktorer som utgör ett problem, eller så är det samarbeten mellan offentlig 
verksamhet och privata aktörer som i av olika skäl kan upplevas som mindre möjliga.  
 
Vilka samarbeten med privata aktörer, såsom företag, folkrörelser och andra ideella organisationer, som är möjliga framöver 
inom områdena digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. 71 
 
Temat upphovsrätter i digitala system beskrivs i följande utsaga med en faktisk modalitet 
som en kompetens nödvändig att kombinera med aktiva kontakter.  
 
För att den digitala tekniken ska kunna tillgodogöras måste rättigheter till verk och prestationer kunna inhämtas från 
rättighetshavare. Mot den bakgrunden är insikt och kompetens om den gällande upphovsrättsliga lagstiftningen en avgörande 
resurs som institutionerna behöver besitta, enskilt eller gemensamt. Vidare är en sådan kompetens också nödvändig att 
kombinera med aktiva kontakter och nätverksbyggande med företrädare för berörda rättighetshavargrupper.72 

 
 
Diskursordning och genrer 
Här finns inslag av en IT-diskurs och en managementdiskurs. Exemplet ovan angående 
samarbete med privata aktörer antyder en osäkerhet om vad som faktiskt sker på Internet. 
Genom att efterfråga redovisning av pågående projekt och samarbeten från myndigheter och 
institutioner får Kulturdepartementet en omvärldsbevakning att bygga vidare på. Från 
departementets sida vill man också ha förslag på vilka externa samarbeten som kan vara 
möjliga, underförstått ur institutionens synvinkel politiskt lämpliga. (Samarbete med en 
kommersiell aktör som Google skulle sannolikt inte räknas som lämpligt) 
I denna text uttrycks också en skillnad mellan information som skapats digitalt från början 
och skannade artefakter genom uttrycket ursprungsdigitalt73 respektive digitaliserat material, 
jämfört med i Tid för kultur där begreppet digitalt material förefaller omfatta båda 
varianterna. 
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6.1.2 Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) Dir 
2009:65 

Kommittédirektiv från Justitiedepartementet angående tillägg i upphovsrättslagen beträffande 
avtalslicenser: Direktivet är ett tillägg till en pågående översyn av upphovsrättslagen. 
Dokumentet omfattar 8 sidor text. Innehållet behandlar vilka frågor som behöver belysas med 
anledning av införande av avtalslicenser för att underlätta för bibliotek och arkiv att 
digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade verk. 
Dokumentbegrepp som är framträdande i texten är Bucklands definition av information 
som kunskap genom den kompetens som institutionerna behöver ha på upphovsrättsområdet 
för att kunna tolka och förstå när och hur avtalslicenser ska användas samt problematiken med 
fördelningen av ersättningar till oorganiserade kreatörer. Pédauques definition av dokument 
som tecken är också applicerbar, för att hålla reda på vilka verk och kreatörer som omfattas, 
krävs en uppmärkning av materialet med hjälp av metadata som kan tolkas och förstås av alla 
inblandade parters systemstöd.74 
 
Teman 
Det finns ett tema, Avtalslicens i praktiken som behandlar hur en avtalslicens ska vara 
utformad för att harmonisera med EG-direktivet om upphovsrätten i informationssamhället. 
Underliggande tema är Fördelning av ersättning som rör hur ersättningssystemet ska 
utformas för att täcka in alla intressenter. Temat Digitalisera och tillgängliggöra handlar om 
behovet från både arkiv och biblioteks horisont med att kunna kopiera och tillgängliggöra 
information till användare, oavsett fysiska besökare eller användare av sökportaler som det 
digitala biblioteket Europeana.  
 
Utsagor 
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rätt till ersättning när ett verk publiceras genom tryck 
eller sprids som audiovisuellt material. En avtalslicens innebär att kreatören har ett avtal med 
en upphovsrättsorganisation (t ex STIM, som hanterar musikrättigheter) som ansvarar för 
registrering av var och när verket publicerats. Det är sedan organisationen som efter en 
fördelningsnyckel betalar ut ersättningen till sina medlemmar. Systemet omfattar även 
ersättning till icke-medlemmar.75  
Temat Digitalisera och tillgängliggöra handlar om en utökning av möjligheterna att använda 
avtalslicenser istället för att teckna avtal med varje enskild upphovsman. I nedanstående 
utsaga beskrivs med en nominalfras önskemålet om att kunna digitalisera och ge användare 
tillgång till upphovsskyddade verk, som längre ned i texten uttryckligen anger KB som 
initiativtagare, ”… Enligt KB är den nuvarande avtalslicensbestämmelsen alltför snäv”. Vidare uttrycks med en 
faktisk modalitet behovet av att tillgodose forskningens och utbildningens behov:  
 
Det har länge varit ett önskemål från bibliotek och arkiv att få bättre möjligheter att digitalisera och tillgängliggöra 
upphovsrättsligt skyddade verk. Frågan om biblioteks och arkivs möjligheter att digitalisera och tillgängliggöra 
upphovsrättsligt skyddade verk har även betydelse för att tillgodose forskningens och utbildningens behov. Vid ett möte 
våren 2008 med Justitiedepartementet framförde Kungl. Biblioteket (KB) att upphovsrättslagen behöver ändras för att göra 
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det möjligt att tillgängliggöra hela verk och samlingar digitalt. Enligt KB är den nuvarande avtalslicensbestämmelsen alltför 
snäv.

 76 
 

Fördelning av ersättning: En knäckfråga är hur ersättningen ska fördelas. I konstruktionen 
avtalslicens ingår att den även omfattar vissa åtaganden mot kreatörer som inte är anslutna till 
någon upphovsrättsorganisation. Nedanstående utsaga innehåller en juridisk diskurs som 
uttrycker en oro för att hela regelverket äventyras om man inte lyckas lösa frågan på ett 
tillfredsställande sätt genom uttryck som ”..kan förhandla för rättighetshavarna..”  och 
”eftersom avtalen binder även utanförstående upphovsmän...” 
 
Avtalslicenssystemet bygger på att det finns representativa och transparenta organisationer som kan förhandla för 
rättighetshavarna och se till att ersättningen kommer dem till del. De avtalsslutande organisationerna på avtalslicensområdet 
har stor frihet i fråga om den praktiska hanteringen av inkassering och fördelning i fråga om fördelning av ersättning. 
Eftersom avtalen binder även utanförstående upphovsmän, har organisationerna ett särskilt ansvar för att se till att de 
utanförstående upphovsmännens intressen tillgodoses på ett rimligt sätt. Detta är en förutsättning för att systemet ska anses 
legitimt.77  

 
Sammanfattning diskursordning 
Upphovsrättsdiskursen - att skyddat material ska ersättas – kommer till tydligt uttryck. För 
att kunna tillgängliggöra digitala dokument måste upphovsrättsfrågorna harmoniseras 
internationellt. Det finns en hegemoni mellan kulturinstitutioner och upphovsrätt som uttrycks 
i det ömsesidiga behovet av att försvara ekonomiska intressen och den legala statusen för 
själva upphovsrättslagstiftningen. Om upphovsrättsorganisationerna misslyckas med att 
hantera ersättningar till de utanförstående kreatörerna, riskeras det upphovsrättsliga systemet i 
sig att sättas i fråga. I förlängningen äventyras internationella överenskommelser som 
Bernkonventionen och EG-rätten, i värsta fall även de offentliga kulturinstitutionernas 
trovärdighet på att hålla ingångna avtal (pacta sunt servanda). Konturerna av konkurrerande 
sociala praktiker på Internet som fildelning och alternativa rättighetslösningar som creative 
commons reproduceras som diskurs i en samverkan (hegemoni) mellan kulturinstitutionerna 
och upphovsrättsorganisationerna. Den ger sig alltså tillkänna här implicit genom utsagan 
ovan att ”Detta är en förutsättning för att systemet ska anses legitimt”.  

6.1.3 Leveransplikt elektroniska dokument – DS 2009:61 

Texten är en Departementspromemoria genomförd av en arbetsgrupp på uppdrag av 
Regeringskansliet. Den överlämnades i november 2009. Det avsnitt av dokumentet som 
analyserats har rubriken Överväganden och förslag omfattar kapitlen 7 – 13, sid 75 – 173.  
Texten är skriven i ”vi-form” dock med utredarens brasklapp att ”De överväganden och 
förslag som redovisas i promemorian är dock mina egna”.  
Som huvuddrag kan sägas att texten har ett ganska tydligt inifrånperspektiv; frågan om 
pliktleverans av elektroniska dokument rör framförallt Kungliga Bibliotekets verksamhet. 
Medarbetare därifrån har också deltagit i utredningen. Språkbehandlingen varierar starkt i 
modalitet och uttrycksform, den är också en blandning av formellt och informellt språk. 
Texten reproducerar en biblioteksdiskurs och det finns konstituerande inslag där analoga 
begrepp överförs till pliktleverans av digitala dokument.  KB:s mandat föreslås omfatta rätten 

                                                 
76 Tilläggsdirektiv s 4 
77 Tilläggsdirektiv s 7 



  Sidan 28 av 42 

att besluta vilken aktör och vilken typ av material som ska undantas från leveransplikten av 
elektroniska dokument, vilket konstituerar en ställning motsvarande den Riksarkivet har som 
normgivare för myndigheternas hantering av allmänna handlingar.  
Dokumentbegrepp som är framträdande i texten är Michael Bucklands information som 
kunskap samt Briets och Frohmans beskrivning av dokument som objekt eftersom kontexten 
är styrande genom det urval som KB:s undantag resulterar i. Tydligast framträder synsättet 
genom undantaget av leveransplikt för databaser och webbsidor. Vidare finns också kravet att 
de elektroniska dokumenten ska likna analoga publikationer.78 Pédauques definition av 
dokument som form framkommer i kravet att de elektroniska dokumenten skall vara en 
avgränsad enhet. 
 
Teman 
Dokumentet har fler övergripande teman som främst avhandlar vad som inte ska omfattas av 
den föreslagna leveransplikten, som Aktör omfattas ej och Material omfattas ej. Ett 
subtema är Etablerad publicist som beskriver vad som karaktäriserar den aktör som omfattas 
av leveransplikt.  KB:s roll är ett annat tema som behandlar KB:s ställning som 
beslutsfattande instans om pliktleveranser. Ett underliggande tema är Begreppet dokument. 
 

Utsagor 
Texten beskriver detaljerat hur leveransplikten ska avgränsas till att omfatta speciella aktörer 
och specifikt material. Leveransplikten är en lag och i utsagan uttrycks en svårighet att, med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen, exakt definiera vilka som är leveranspliktiga. Istället 
fokuseras på undantagen. Under temat Aktör omfattas ej finns inslag där avsändaren 
(vi=utredaren) med en faktisk modalitet uttrycker att marknaden för elektroniska dokument 
inte ännu funnit sin struktur på samma sätt som marknaden för sådana fysiska föremål som 
omfattas av leveransplikt. Därefter beskrivs hur den tekniska utvecklingen medfört att de låga 
produktions- och distributionskostnaderna medfört att nya kategorier nätpublicister 
tillkommit. Sista meningen är en slutsats: Det är därför inte helt enkelt att finna aktörer som 
lämpligen bör åläggas leveransplikt.79  Temat Material omfattas ej beskriver hur insamling 
av webbsidor ska undantas från pliktleverans, att databaser och sådant som klassificeras som 
”obetydligt innehåll” skall undantas samt att dokument på svenska nationella minoritetsspråk 
(meänkieli, samiska, romani chib, finska, jiddish) ej ska samlas in eftersom de inte bedöms 
röra svenska förhållanden.80  Lagen om pliktleverans som helhet omfattar både tryckta 
skrifter, audiovisuella inspelningar (TV, radio, video, film) samt det föreslagna elektroniska 
dokument som överförs via nätverk. Myndigheternas allmänna handlingar omfattas inte 
eftersom de faller under TF och Arkivlagen. I följande utsaga marginaliseras arkivdiskursen 
genom en faktisk modalitet som uttrycker att man inte behöver bekymra sig om 
arkivhandlingar i frågan om pliktleveranser. Sista meningen uttrycker som en icke-faktisk 
modalitet som ett antagande om svårigheten att hitta information i arkivet: 
 
Sådant som myndigheten själv aktivt har gjort tillgängligt för allmänheten via t ex sin webbplats och som redan på grund 
därav blir att anse som allmänna handlingar, torde dock i praktiken inte i någon beaktansvärd utsträckning vara föremål för 
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gallring. Det finns alltså redan garantier för att myndighetspublikationer, även i elektronisk form, bevaras för framtiden. Det 
sker i respektive myndighets arkiv, där forskare och andra kan ta del av publikationerna om de kan hitta till arkivet och bland 
handlingarna i det med hjälp av, inte en bibliografisk katalogisering, utan, en arkivredovisning.81  

 
I texten förslås KB få en roll med det fulla mandatet att besluta om begränsning och undantag 
från att lämna pliktexemplar. En motivering är att det skulle medföra stora arbetsinsatser för 
KB att ta emot stora mängder material. Här kan man se en diskursiv konfliktpunkt mellan 
arkiv och bibliotek. Arkivens uppdrag handlar om att bevara allmänna handlingars bevisvärde 
och autenticitet. Eftersom en elektronisk handling kan bestå av en sammanställning av 
information ur en databas, strider denna utsaga diskursivt mot arkivprofessionen som den 
uttrycks i RA-FS 2009:01, där det framgår att gallring inte får medföra informationsförlust i 
de handlingar som ska bevaras.82  
 
Av dessa anledningar behövs det undantag för sådant som är obetydligt i sammanhanget - exempelvis filer med dekorelement 
på en webbsida som knappast har någon betydelse när webbsidan som sådan inte lämnas - och sådant som KB i praktiken 
inte skulle kunna hantera, t ex filer med innehållet i fält med obetydligt innehåll, såsom ett namn eller ett nummer, i en 
databas.83  
 

Under Begreppet dokument reproduceras diskursiva inslag från den analoga biblioteks-
världen genom användande av ord som publicering, upplagor84 och elektronisk publikation:  
 
Det avgörande är om det kan sägas vara fråga om en publikation, dvs något som åtminstone liknar det som offentliga organ 
brukade låta trycka eller annars ge ut på sådana fysiska informationsbärare som omfattas av pliktexemplarslagen innan det 

blev vanligt med elektronisk publicering. 85 
 
Kriterierna för vad som avses med en etablerad publicist är inte helt klara. Ett försök att 
beskriva problemet med det avskaffade mellanledet av distributörer görs genom att använda 
begreppet yrkesmässigt. Det skulle implicit kunna utgöra någon form av statusmarkering, men 
motsägs av sista meningen. Diskursen antyder en hegemoni mellan Kungliga Biblioteket och 
etablerade publicister, förlag och massmedia. Privatpersoner anses inte vara publicister, även 
om de kan publicera sig på Internet.  
 
För att det ska finnas leveransplikt enligt bestämmelsen krävs det således så att säga yrkesmässighet i båda led när det inte är 
den yrkesmässiga framställaren själv som tillgängliggjort dokumentet. Dels måste den som låtit framställa det elektroniska 
dokumentet vara en - svensk eller utländsk - yrkesmässig publicist/producent/förläggare/utgivare och dels måste den som 
tillgängliggjort dokumentet i Sverige vara en yrkesmässig distributör. Om ett företag, i och för sig yrkesmässigt, 
tillhandahåller yttranden som en yrkesmässig publicist/producent/förläggare/utgivare inte låtit framställa utan som framställts 
av privatpersoner, såsom verkar förekomma t ex på webbplatserna YouTube och MySpace, finns det alltså inte 
leveransplikt.86 

 
Temat KB:s roll framhålls i en faktisk modalitet att Kungliga biblioteket kan göra tydligt vad 
som gäller i fråga om undantag från leveransplikten.87  I en annan utsaga föreslår utredningen 
att KB kan få besluta om undantag för sådant som bedöms inte ha ett väsentligt värde för 
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forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet.88  Nedanstående textexempel antyder 
en hegemoni mellan KB och Kulturdepartementet, där biblioteksdiskursen reproduceras och 
konstituerar att KB har kapacitet och kompetens att via biblioteksdatasystemet LIBRIS hålla 
informationen sökbar för alla. Andra meningen uttrycker med en faktisk modalitet styrkan 
med denna lösning. Aktören som framför denna åsikt är tydligt KB, och det betonas att 
kostnaden skulle bli förhållandevis låg. Här finns lån från en IT-diskurs genom ord som nod 
och migrera, samt från en managementdiskurs begreppen marginalkostnaden och initiala 
kostnader. 
KB har ambitionen att via Internet och biblioteksdatasystemet LIBRIS tillhandahålla myndighetspublikationerna. Vi anser att 
fördelarna med en sådan samlad nod för forskare och alla andra är så stora att de överväger kostnaderna för myndigheterna 
att leverera publikationerna och för KB att bevara dessa. Härtill kommer att marginalkostnaden för att lagra ett antal 
myndighetspublikationer jämte allt annat som levereras och att tid efter annan till nytt lagringsmedium överföra (migrera) 
ytterligare ett antal filer är förhållandevis ringa i förhållande till de initiala kostnader som ändå måste läggas ned på grund av 
våra förslag.89 

 
Diskursordning och genrer 
Det som kommer till tydligt uttryck i Departementspromemorian är Kungliga bibliotekets roll 
som kompetensresurs för att bevara och tillgängliggöra digitala dokument, i en framtid 
möjligen också även för andra institutioners räkning. I texten reproduceras uttryck som 
publikation, upplaga, exemplar när promemorian avhandlar pliktleverans av elektroniska 
dokument, vilket både reproducerar och konstituerar en biblioteksdiskurs. KB:s roll utökas 
också (vilket även reflekteras i propositionen Tid för kultur) och ger KB ett särskilt uppdrag 
att främja samverkan och att ha en nationell överblick för biblioteksområdet när det gäller 
digitalisering. KB har rätt att fatta beslut om vad som inte bedöms ha ett väsentligt värde för 
forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet.90 En osäkerhet gällande allmänna 
handlingar kommer till uttryck i att KB ska rådgöra med Riksarkivet som är expertmyndighet 
i fråga om redovisning av allmänna handlingar för att inte dubbellagring ska ske.91  
Arkivdiskursen framträder främst genom sin frånvaro. Förhållandet till arkivdiskursen är 
problematiskt och arkiven marginaliseras genom att verksamheten beskrivs som främmande.  
Arkivens sätt att ordna och förteckna information framställs med en faktisk modalitet som 
främmande och svårt att söka i.  
 
Den s k proveniensprincip som tillämpas inom det offentliga arkivväsendet - och som innebär bl a att varje myndighets arkiv 
utgör ett arkiv som ska hållas skilt från andra arkiv oavsett sakligt samband mellan handlingarna i arkiven - gör att det inte 
alltid är enkelt att hitta var en myndighetspublikation förvaras, t ex om den publicerande myndigheten upphört.92 

 

6.1.4 RA-FS 2009:01 

Riksarkivet är en myndighet som i arkivförordningen (1991:446) fått delegerat rätten att 
utfärda föreskrifter för de statliga myndigheter och andra institutioner som omfattas av 
arkivlagen. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd i konkreta frågor 
som både rör hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar under tiden de finns hos dem, 
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men också vad som får gallras och hur handlingarna ska arkiveras. Även näringslivets och 
intresseorganisationers arkiv brukar i tillämpliga delar följa Riksarkivets föreskrifter. Den text 
som behandlas i denna uppsats, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska 
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:01, går ett steg längre 
och berör både systemutveckling och informationsstruktur i den skapande verksamheten, 
innan informationen rent praktiskt uppstått och blivit föremål för arkivering.   
Eftersom det är en juridisk skrift har den en liknande struktur som förordningar och lagtexter 
normalt har. Det är således ett språkligt mycket informationstätt dokument.  
Texten är inte omfattande (11 sidor) och det finns en tillhörande RA-FS 2009:02, som ej ingår 
i denna undersökning, och som är en förteckning över av Riksarkivet godkända standarder 
och format. Det är mycket tydligt att Riksarkivet i egenskap av ansvarig normgivare inom 
området är textens avsändare. 
Dokumentbegrepp som är framträdande i texten är Bucklands definition information-as-
thing genom de detaljerade föreskrifterna om hur de allmänna handlingarna ska skapas, 
bevaras och vårdas hos myndigheten, att de ska ha en viss teknisk profil samt krav på att 
dokumentation ska medfölja handlingarna vid överlämnande till arkivet. Pédauques dokument 
som medium, kommunikationsmedel i tid och rum, framträder genom RA-FS 2009:01 krav 
på gallringsstruktur och utarbetande av en strategi för långsiktigt bevarande av handlingar. 
 
Teman 
Dokumentet har två övergripande teman, Riksarkivets befogenheter93. som beskriver vad 
Riksarkivet har rätt att göra och Regler för myndigheten som detaljerat beskriver hur 
myndigheten ska hantera den digitala informationen under tiden den finns på myndigheten 
samt proceduren vid överlämning till arkivinstitutionen. 
Ett mikrotema som återkommer på några ställen är även Elektroniska handlingar som 
likställs med begreppet allmän handling. 
Under temat Regler för myndigheten finns utsagor där det inte råder någon tvekan om att det 
är Riksarkivet som har rätten att besluta om hur digitala allmänna handlingar ska hanteras hos 
myndigheten. Riksarkivet har också rätt att besluta om undantag. Vid överlämnande till 
arkivering hos Riksarkivet är institutionen den suveräne beslutsfattaren. Relationen mellan 
Riksarkivet och Myndigheten är en diskursiv reproduktion av tidigare riktlinjer för hantering 
av arkivhandlingar.  
 
Allmänna råd. Det bör särskilt uppmärksammas att myndigheten inte kan överlåta ansvaret för de elektroniska 
handlingarnas informationsinnehåll åt någon annan. Inte heller prövningen av utlämnandet av de allmänna handlingarna kan 
överlåtas.94  

 
Styrningen över myndigheterna är omfattande, och inkluderar även de system eller tjänster 
som används i den löpande verksamheten. Här framställs avtalsdiskursen implicit genom en 
relation mellan en tredje part (leverantören) som åläggs lämna dokumentation i enlighet med 
RA-FS 2009:01.  
 

                                                 
93 RA-FS 2009:01 
94 RA-FS 2009:01 s 2 
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9§  En myndighet som upphandlar program eller tjänster för utveckling eller drift av ett system, ska överenskomma med 
leverantören om tillgång till program och dokumentation i den utsträckning som krävs för tillämpningen av denna 
författning.95 
 

Begreppet elektronisk handling likställs i RA-FS 2009:01 med ”allmän handling” genom en 
referens till Tryckfrihetsförordningen. (Se vidare motiveringar i förarbeten till RA-FS 
2009:01)96 
 
2 kap Definitioner. Elektronisk handling - upptagning för automatiserad behandling i enlighet med 2 kap 3§ 
tryckfrihetsförordningen (1949:105)97  
 

Diskursordning 
Texten har en tydlig avtalsdiskurs genom karaktären av en överlåtelse där Riksarkivet och 
myndigheten utgör parter och de elektroniska handlingarna utgör överlåtelseobjekt som måste 
hanteras enligt särskilda regler som Riksarkivet beslutar om. Dessa regler är inte 
förhandlingsbara, dock kan undantag medges vid särskilda skäl98. Texten beskriver detaljerat 
de krav som myndigheterna måste uppfylla vid överlämning av elektroniska handlingar för 
arkivering, som metadata, systemdokumentation och tekniska krav. Dessutom ställs krav på 
hur informationen ska hanteras under tiden den finns hos myndigheten.  
 
 

6.2 Den sociala praktiken 

Det är framförallt tre faktorer som påverkar digital informationshantering och som utgör 
drivkrafter för social praktik beträffande det digitala kulturarvet: 
 

o Nya tekniska möjligheter 
o Nya aktörer  
o Konkurrens om upphovsrätten  

 
Den som har tillgång till en dator med en uppkoppling mot ett nätverk kan idag själv 
producera, kopiera och sprida information till en större publik mot en blygsam kostnad. 
Historien har uppvisat fler exempel där tekniska innovationer som tryckpressen och 
elektriciteten fått stor påverkan på samhällsutvecklingen. Den digitala informationsteknologin 
kan antingen betraktas som en vidareutvecklig av sådan teknik eller betraktas som något helt 
nytt. Det som är nya möjligheter för några är utmaningar för andra samhällsgrupper.  
Institutionerna har fått konkurrens om tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet. 
Från att ha varit avgränsade enheter med exklusiv information omgärdade av en forsknings- 
och kulturkontext, har en motsvarande verksamhet vuxit fram på de institutionella skalens 
utsida. De offentliga kulturinstitutionerna är delmängd i något mycket mer omfattande som 
utgör social praktik på Internet. Nya aktörer som Genline och Bygdeband vänder sig på 
kommersiell basis till en släktforskar- och hembygdsintresserad allmänhet med stora mängder 
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98 ibid  8§ 
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digitalt kyrkobokföringsmaterial, arkivhandlingar och fotografier. En annan internationell 
aktör är Google, som systematiskt samlar in och erbjuder information genom företagets olika 
applikationer på Internet som exempelvis kartor, videor, stillbilder och digitala böcker. 
YouTube, med devisen ”broadcast yourself” är ett jättelikt audiovisuellt arkiv med mängder 
av både amatörproducerat, professionellt, nytt och gammalt material; från Lady Gaga till 
Caruso.  
I textmaterialet framträder en politisk vilja om att ta upp konkurrensen från dessa aktörer 
genom att utveckla institutionsgemensamma sökportaler med kulturarvsmaterial. Visionen 
som uttrycks är att det ska finnas en interaktivitet där medborgarna kan bidra genom att fylla 
på information i kataloger eller skapar nytt genom att återanvända materialet99. Som också 
beskrivs i DS 2009:61 har ett led bestående av publicister och distributörer fallit bort. 
Svårigheten med att definiera vem som ska lämna pliktexemplar av elektroniska dokument 
yttrar sig i uttryck som etablerade eller annars mer betydande publicisterna100 och 
yrkesmässighet.101  Ett tredje område är upphovsrätten som fordrat fysisk tillgång till 
förläggare, teknik och logistik för att kunna framställa och sprida exemplar. Upphovsrätten 
tillkom när trycktekniken utvecklas under 1600-talet och böcker och tidningar lättare kunde 
massframställas och spridas i en större krets. I England innebar det att boktryckargillet och 
inte författaren som hade ensamrätt att trycka böcker. Genom denna lösning kunde 
kungamakten och kyrkan ha kontroll över vad som trycktes och spreds i landet. En ändring av 
lagen till författarnas förmån kom först 1710 med Statute of Anne, som gav författarna rätt till 
verket under en begränsad tid.  I den franska lagstiftningen lades däremot stor vikt vid 
författaren som ägare både av det kreativa uttrycket och som rätten att mångfaldiga sitt verk. 
Det finns därmed en grundläggande skillnad mellan den anglosaxiska traditionen, där rätten 
att framställa exemplar, copy right, är den centrala, och den kontinentaleuropeiska, där 
skaparen av verkets idémässiga innehåll har en suveränitet, droit d´auteur.102 Reminiscenserna 
av detta finns i den svenska lagen, som består dels av rätten att framställa exemplar (§ 2) samt 
den ideella rätten, som innebär upphovsmannens ägarskap till verket som inte får ändras eller 
förvanskas. Bernkonventionen tillkom 1886 i syfte att samordna skydd för litterära, 
musikaliska och konstnärliga verk internationellt.103 Genom att Sverige också anslutit sig till 
EU och det där finns ambitioner med att harmonisera upphovsrätten mellan länderna, är det 
naturligtvis otänkbart att hävda någon annan inställning till de upphovsrättsliga frågorna i 
sammanhang som rör det digitala kulturarvet. Mycket förenklat kan sägas att den 
anglosaxiska inriktningen utgör en plattform för hur upphovsrättsersättningarna kan utvecklas 
för nya medier, och att EG-rätten bejakar en sådan utveckling. Den digitala tekniken i 
kombination med Internet har gjort det mycket lätt för vem som helst att kopiera och 
tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material. Det handlar inte bara om illegal fildelning, det 
växer även fram andra ersättningsformer som Creative Commons104, ursprungligen skapat av 
utvecklare av programkod, där upphovsmannen själv bestämmer vad som skall vara 
tillgängligt gratis och vad man vill ha betalt för. Kommersiella aktörer testar också olika sätt 
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att ta betalt för information på nätet, genom allt från ”mikrobetalningar” per nedladdning till 
abonnemang. De flesta stora TV-bolag kan genom avtal med rättighetshavare erbjuda delar av 
sitt programutbud kostnadsfritt på Internet under en begränsad tid. (SVT Play, TV4 Play) 
Sammantaget bidrar dessa aktiviteter att skapa oro kring företeelsen upphovsrätt i kontexten 
digital information. Här uppvisas ett sådant diskursivt oroligt område som Norman Fairclough 
menar visar på en social rörelse och förändring. Att det pågår en social kraftmätning kring 
problematiken med ersättningar och rättigheter i digital hantering framgår också tydligt som 
social praktik genom Piratpartiets framgångar i valet till EU-parlamentet 2009. De går även 
till val med frågor om fildelning och upphovsrätten till den svenska riksdagen 2010.105 
 
Vilka diskurser kan identifieras för institutionell samverkan kring digitalisering av det 
svenska kulturarvet?  
Diskurser som dominerar i de analyserade texterna är kulturpolitik, IT, management, 
upphovsrätt, KB:s roll samt en avtalsdiskurs. Den kulturpolitiska diskursen är en förväntad 
komponent eftersom lejonparten av texterna är hämtade från ett samhälleligt segment där 
kulturpolitik utövas genom den textkategori som utgjort underlag för analysen i denna 
uppsats. Diskursiva inslag från IT och management är inte heller oväntade eftersom både 
myndigheter och institutioner infört en mer marknadsinriktad målbild och verksamhet under 
de senaste 20 åren. Detta är inte någon isolerad företeelse, motsvarande svängning noteras av 
Norman Fairclough exempelvis i hans analys av politiska tal i Storbritannien samt av 
platsannonser för universitet, där han ser hur en marknadsdiskurs (Enterprise Discourse) 
genom fraser och ordval annekterar områden som tidigare inte haft en sådan framtoning.106  
Holmqvist och Karlsson kunde i sin studie av remissvaren till den tidigare E-pliktutredningen 
visa på ett motsatsförhållande mellan institutioner som betonar tillgängliggörande av ett 
digitalt kulturarv och företrädare för upphovsrättsorganisationer, som ville ha en begränsning 
för att skydda materialet från missbruk.107 I denna studie saknas ett sådant perspektiv, främst 
genom att urvalet av texter har begränsats till offentliga utredningar och beslutsunderlag. 
Genom remissvaren kunde Holmqvist och Karlsson få ett vidare spektrum av åsikter. Däremot 
uppvisas i den här studien en hegemoni mellan KB, upphovsrättsorganisationerna och 
Kulturdepartementet. Problematiken med hur upphovsrätten ska hanteras vid 
tillgängliggörande i gemensamma portaler betonas i flera texter. Det man i första hand är ute 
efter är att harmonisera svensk upphovsrätt med EU-lagstiftningen, som inkluderar 
incitamentet som att minimera handelshindren genom att hitta fungerande ersättningsformer 
för upphovsrättsskyddat material vid digitalt tillgängliggörande.108 
 
Vad ses som självklart och vad stängs ute?  
Som självklart framställs att digitalisera fysiska artefakter som dokument, boksidor, bilder, 
kartor och museiföremål. Det som beskrivs är Briets, Buckland och Frohmans dokument som 
objekt, placerat i en nationell kulturarvskontext. Appliceras Pédauques definitioner dominerar 
dokument som form, inskription på ett objekt vars gränser kan identifieras. Migreringen från 
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analog till digital teknik innebär att definitionen blir Elektroniskt dokument=struktur + data. 
Mot bakgrunden att det som ska åstadkommas i första hand är sökbarhet via gemensamma 
portaler, krävs val av digitaliseringsteknik som OCR-scanning, mönsterigenkänning och 
klassificering av informationen. I propositionen Tid för kultur uttrycks också visionen att 
medborgarna ska kunna agera interaktivt genom att återanvända kulturarvsinformation och 
aktivt bidra till katalogisering.109 
Arkivens uppdrag med att bevara bevis för en verksamhet över tid omtalas däremot inte i 
någon text annat än i RA-FS 2009:01. När arkiven alls nämns, beskrivs de på ett sätt där 
arkivteorins grundläggande principer för ordning och förteckning främmandegörs. 
Arkivförteckningar anförs som en artfrämmande princip för strukturering av information och 
sökverktyg, och det faktum att olika arkivbildare hålls isär anses sakna logisk grund.110  
 
Möts arkiv och bibliotek?  
I Tid för kultur uttrycks ambitionen att öka samverkan mellan bibliotek, arkiv och museer 
genom gemensamma sökportaler som Sondera och Europeana. Vidare önskar man ett ökat 
tekniskt samarbete med digitalisering, utveckling av standarder och långtidslagring. Genom 
att arkivprofessionen till stor del exkluderas i texterna, saknas dock en djupare 
problematisering av hur sådana samarbeten ska gå till rent praktiskt, som exempelvis hur en 
gemensam sökportal kan konstrueras. Såväl arbetsbörda som kostnader talar också mot 
förhållandet att samtliga analoga arkivhandlingar och böcker kommer att digitaliseras. Ett 
urval måste göras, men för arkiven är ett sådant urval omöjlig att göra, eftersom handlingarna 
utgör bevis i ett ärende och man inte på förhand kan besluta om vilka ärenden som skall 
granskas – det skulle vara i strid mot svensk grundlag. Offentlighetsprincipen går ut på att 
medborgarna ska kunna granska myndigheterna genom att läsa handlingar som finns i arkivet, 
vilket omfattar samtliga offentliga allmänna handlingar i ett ärende. Hur det ska gå till när 
handlingarna inte är avgränsade enheter utan uppgifter som finns i myndigheternas databaser 
återstår att lösa. En annan fråga att ta ställning till är hur sekretessprövningen ska verkställas i 
en gemensam portal.  
För KB:s del framhålls svårigheten att för elektroniska dokument ha kvar den 
fullständighetsprincip som hittills gällt för pliktleveranser. Från att ha tagit emot ”allt” tvingas 
man nu att göra ett urval som enligt förslagen i departementspromemorian kommer att 
grundas på de kategorier av aktörer och den typ av material som inte uttryckligen är 
undantagen. Av promemorian framgår dock att undantagen kan komma att bli tämligen 
omfattande. 
 

7 Slutsats 

De undersökta texterna beskriver digitalisering genom skanning av fysiska artefakter. En 
omständighet som förbises är att merparten av det framtida digitala kulturarvet som 
tillkommer idag skapas digitalt i verksamhetssystemen, det finns således ingen fysisk förlaga. 
Om ett möte mellan arkiv och bibliotek ska ske, och ett tekniskt samarbete ska vara 
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genomförbart, måste institutionerna fördjupa kunskapen om respektive kompetensområden 
och dess villkor. För bibliotekens del har begrepp som exemplar och publicering fått en rikare 
innebörd genom att teknologin möjliggör oändligt antal kopior och erbjuder en rad olika 
medier att publicera genom – dator, mobiltelefon, läsplatta eller traditionell tryckning på 
papper. För arkivens del är konsekvensen att arkivboxen med de unika handlingarna förlorat 
sin materialitet. Istället är det IT-systemens uppbyggnad genom val av informationsarkitektur, 
metadata och användarbehörigheter tillsammans med kvalitet i verksamhetsprocesserna som 
utgör kriterier för att arkivets information kan bevaras med bibehållen autenticitet.  
Tillgängliggörandet i en portal är inte självklar ur ett arkivperspektiv om det medför att det 
krävs ett urval av handlingar. Avsikten med offentlighetsprincipen är inte ”push” utan ”pull”, 
dvs det är en stor skillnad i att granska myndigheternas arbete genom att söka i arkiven och att 
presenteras för ett urval arkivhandlingar via en portal. Detta har tidigare uppmärksammats av 
journalisten Anders Olsson, som uttrycker en farhåga med att offentlighetsprincipen kan 
kringgås genom att myndigheterna publicerar ett urval av handlingar på sin hemsida. Han 
menar att arkiven måste klara av att spara hela informationssystem, och dessa ska vara 
tillgängliga för medborgarna att söka i. En annan riskfaktor är myndigheternas upphandling 
och utveckling av informationssystem. Via kravspecifikationer och juridiskt sakkunniga 
byggs regelverk för hur lagar och förordningar ska tillämpas in i systemens funktionalitet. 
Den tolkning som programmerare gjort kommer att få en generell tillämpning i alla 
myndighetens ärenden genom att utgöra handläggarnas användargränssnitt.111  Sedan Anders 
Olssons bok publicerades har RA-FS 2009:01 kommit, som uppfyller åtminstone en del av 
dessa önskemål genom att föreskriva krav på systemdokumentation samt detaljerade 
föreskrifter för arkivleverans av elektroniska handlingar.112  
Den som söker efter information gör liten skillnad mellan arkiv och bibliotek, och är ute efter 
en text, oavsett om den finns i en bok eller i en arkivbox eftersom den enskilda texten kan 
läsas och tolkas på olika sätt, beroende på läsarens intentioner. David Beard menar att 
begreppet dokument definieras av den institutionella diskursen som är olika för arkiv och 
bibliotek. Biblioteket ordnar dokument efter författare och ämne, medan ett arkiv ordnar dem 
efter hur de skapades hos arkivbildaren. Den största skillnaden ligger dock i de egenskaper 
som tillskrivs dokumentet. Dokumentet som bevis för något i en specifik kontext, som 
Frohman113 hävdar, täcker inte in arkivhandlingarnas legala funktion, menar Beard. Häri 
ligger den avgörande skillnaden mellan dokument och arkivhandling, vilket också kan 
förklara skillnaden mellan bibliotek och arkiv som institutioner. Arkivets funktion är att 
förvara och bevara handlingar som har en rättslig verkan, vilket ger dem egenskapen att 
utgöra bevis för något. Denna egenskap har handlingarna fått då de uppstod i en verksamhet. 
En samling objekt, som exemplen med antilopen på zoo och kuriosakabinetten kan visserligen 
utgöra bevis för något i en specifik kontext, men det saknas en legal dimension från den 
process där de skapades. 114 
För att återkoppla till Kenneth Hänström, så konstaterar han att allmänna handlingar genom 
sin existens hos myndigheten, har ett inneboende bevisvärde via anknytningen till 
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offentlighetsprincipen. Informationsinnehållet i sig behöver i det fallet alltså inte bestå av 
någon information som har bevisvärde.115 Av ISO15489:01 framgår också att begreppet 
handling omfattar verifiering för att uppfylla lagstiftningens krav.116  
Samarbete över institutionsgränserna underlättas om man ser på vad som användaren 
fokuserar på i varje enskilt fall, menar Beard. Ämnesområdet är viktigast om man söker efter 
ett verk, minnesinstitutionen viktigast om man söker efter en handling och om det är själva 
texten som utgör forskningsobjekt, är det hur hermeneutiken praktiseras som har störst 
betydelse.117  
Slutsatsen är att det ur användarens perspektiv finns olika aspekter på vad som gör ett 
dokument användbart vid respektive söktillfälle. Ett samarbete mellan arkiv och bibliotek bör 
därmed, precis som uttrycks i Tid för kultur, utgå från användarens behov. För att kunna 
användas fullt ut måste man dock bejaka de olika uppdrag och professioner som arkiv och 
bibliotek har. Att arkivprofessionen haft liten representation i utredningarna är tydligt. När 
projektet Europeana beskrivs, är det också till största delen ur ett biblioteksperspektiv.  
Orsakerna till detta kräver en annan typ av undersökning, men en gissning är att det är lättare 
att förstå biblioteken som institutioner. De flesta medborgare har egna erfarenheter från 
bibliotek, medan arkivens roll är mer diffus och blossar upp enstaka fall, som tsunamibanden 
eller registrering av svenskar i Stasiarkiven. 
En annan utmaning är utveckling av en gemensam sökportal för arkiv och bibliotek. Inom 
Europeana har en metadatamodell utvecklats, ESE (European Semantic Elements) för att 
bygga portalens informationsarkitektur. Den bygger på Dublin Core, som är en 
metadatamodell framtagen för att indexera innehåll och upphovsman för samlingar av böcker 
och audiovisuella objekt.118 En teknisk arbetsgrupp inom Europeana beskriver i en rapport 
svårigheten att kombinera olika modeller där den ena bygger på en ontologi (ESE) och den 
andra på en hierarki (EAD). Man konstaterar också att det uppstår en problematik med 
arkivmaterialet, eftersom Europeanas policy är att fokusera på digitala objekt vid 
digitalisering: ”As such dumping EAD in Europeanas repository with ESE (Europeana 
Semantic Elements) is not possible because the users may find EAD information whithout a 
digital object when querying.” 119 
Visionen är att Europeana ska bli en gemensam portal där respektive deltagarlands innehåll 
sammanställts och gjorts sökbart på olika språk, eller ”vid behov, fastställa europeiska teman 
för urvalet av sådant material”. 120    

Intressant nog är Holmqvist och Karlsson inne på egenskaper för dokument som liknar den 
analys Frohman gör angående objekt som Briets antilop och kuriosakabinetten. De menar att 
enskilda dokument, pliktleveranserna, får sin mening genom att samlas in och ingå i ett 
etablerat kunskapssystem som finns i en samhällelig kontext.121  Det är frestande att utveckla 
den tanken genom att dra en parallell mellan företeelserna marginaliserade adelsmän och 

                                                 
115 Hänström s 76 
116 ISO 15498:01 punkt 3.15 
117 Beard s 218 
118 http://dublincore.org/ 
119 Technichal Report, version 1.0, s 3 
120 Europeiska unionens tidning 2008/C319/07 artikel 5 
121 Holmqvist och Olsson s 51 
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marginaliserade minnesinstitutioner, och hävda att Europeana och de svenska 
motsvarigheterna Sondera och K-samsök utgör sådana virtuella ”kuriosakabinett”.  
Institutionerna som autonoma platser där medborgare kunde få kunskap genom att ta del av 
samlingarna har förlorat sin exklusivitet när så mycket information finns åtkomlig via 
Internet. En sådan utveckling innebär även ett hot för den högsta nationella enheten - staten – 
som riskerar att förlora både auktoritet och kontroll, vilket bl a uttrycks i propositionen Tid 
för kultur genom oron för att yttrandefriheten riskerar att drunkna på Internet. Ett sätt att 
upprätthålla den sociala statusen skulle då gestaltas genom att nationella och internationella 
institutioner i en specifik kontext – kulturarv - presenterar en exklusiv samling utvalda 
digitala objekt. 
 

8 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att se vilka diskurser som framträder i en analys av fem 
offentliga beslutsunderlag och utredningar inom området digitalisering. Frågeställning:  
Vilka diskurser kan identifieras för institutionell samverkan kring digitalisering av det 
svenska kulturarvet? Vad ses som självklart och vad stängs ute? Möts arkiv och bibliotek? 
Kritisk teori har valts som teoretisk utgångspunkt för denna studie vilket innebär att 
företeelser som legitimerar det bestående ifrågasätts genom att problematiseras och utsätts för 
kritisk granskning och analys. Metoden som valts är diskursanalys enligt Norman Fairclough 
där de utsagor som kan identifieras i en text sätts i ett vidare socialt sammanhang som utgör 
den sociala praktiken. Diskursen sätter gränser för vad som kan sägas och vad som inte kan 
sägas i ett specifikt sammanhang – utsagorna är därmed kontextbundna. Språket 
kommunicerar maktrelationer mellan människor i samhället, som inte bara är ett uttryck för 
dominans utan också marginalisering och utestängning av grupper i samhället. Som bakgrund 
har begreppet dokument problematiseras genom studie av Michael Bucklands tes om att 
information kommuniceras genom att förmedlas via text, bild eller ljud, dvs data, vilket 
Buckland benämner information-as-thing. Dokument som artefakt – objekt, bilder, texter - 
kan ordnas i en specifik kontext och blir bevis genom att ordnas tillsammans med andra 
dokument i ett meningsfullt sammanhang. Ytterligare dokumentdefinitioner har gjorts av den 
franska forskargruppen Roger T Pédauque som beskriver dokument som form (materiellt 
eller immateriellt objekt), som tecken (betydelsebärande, meningsfullt) och som medium 
(som kommunikation). Diskursanalysen av de fem texterna visar på en social praktik som 
präglas av nya tekniska möjligheter, nya aktörer och konkurrens om hur upphovsrätten ska 
lösas i digitala system på Internet. 
I propositionen Tid för kultur uttrycks ambitionen att öka samverkan mellan bibliotek, arkiv 
och museer genom gemensamma sökportaler. Genom att arkivprofessionen till stor del 
exkluderas i texterna, saknas en djupare problematisering av hur sådana samarbeten ska gå till 
rent praktiskt, som exempelvis hur en gemensam sökportal kan konstrueras. Såväl arbetsbörda 
som kostnader talar också mot förhållandet att samtliga analoga arkivhandlingar och böcker 
kommer att digitaliseras. Ett urval måste göras, men för arkiven är ett sådant urval omöjlig att 
göra, eftersom handlingarna utgör bevis i ett ärende. Offentlighetsprincipen innebär att 
medborgarna ska kunna granska myndigheterna genom att läsa handlingar som finns i arkivet, 
vilket omfattar samtliga offentliga allmänna handlingar i ett ärende. Hur det ska gå till när 
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handlingarna inte är avgränsade enheter utan uppgifter som finns i myndigheternas databaser 
återstår att lösa. En annan fråga att ta ställning till är hur sekretessprövningen ska verkställas i 
en gemensam portal. Om en gemensam portal ska kunna användas fullt ut måste man bejaka 
de olika uppdrag och professioner som arkiv och bibliotek har. Att arkivprofessionen haft 
liten representation i utredningarna är tydligt. Institutionerna som autonoma platser där 
medborgare kunde få kunskap genom att ta del av samlingarna har förlorat sin exklusivitet när 
så mycket information finns åtkomlig via Internet. Ett sätt att upprätthålla den sociala statusen 
är att nationella och internationella institutioner i en specifik kontext – kulturarv - presenterar 
en exklusiv samling utvalda digitala objekt i en gemensam portal som exempelvis Europeana. 
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