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Abstract 
The aim of this thesis is to examine how interested the library sector is in digitalization. In an attempt to study this, 
I have studied the articles in Biblioteksbladet from 2012–2016. My starting point was that digitalization affects the 
Swedish libraries and that the subject therefore would have a prominent role in the library magazine. 

The aim of this thesis is also to generate knowledge about how digitalization affects the retail sector and the 
library sector to visualize similarities and differences between how operators from private and public sector are 
affected. 

Three text analytical surveys were conducted: a survey inspired by quantitative content analysis, a survey 
inspired by qualitative content analysis and a qualitative comparative survey. The agenda-setting theory was used 
as an analytic tool to analyze the interest in digitalization. Theories from the business field and previous research 
were used in order to compare how digitalization affects the retail sector and the library sector. 

The results of this thesis show that about eight per cent of the articles in the magazine from 2012–2016 is 
about digitalization. The subject is mentioned in all of the studied magazines except one. This shows that  
digitalization is treated to a considerable extent in Biblioteksbladet, which is in line with my hypothesis. My study 
also shows that digitalization is presented as a challenge to the libraries in the majority of the articles. This means 
that  
digitalization tends to be evaluated negatively in the material. It proved to be difficult to draw clear conclusions 
about the library sector’s interest in digitalization using these methods. The interest that appears in Biblioteksbladet 
doesn’t necessarily reflect the rest of the library sector’s interest. 

Another result is that there are several similarities between how digitalization affects the retail sector and the 
library sector.  
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Inledning 

Bibliotek är traditionella, men också dynamiska, fysiska institutioner som verkar i 

ett föränderligt medielandskap.1 Dagens bibliotek tillhandahåller såväl analoga som 

digitala medier och bibliotekens form och innehåll påverkas av samhällets och  

mediernas utveckling.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet har till uppgift att verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 

fri åsiktsbildning (SFS 2013:801 2 §). Traditionellt sett har det inneburit att  

biblioteken har tagit sig an rollen som litteraturförmedlare och tillhandahållit fri 

tillgång till litteratur, ofta i bemärkelse av böcker. Men sedan ett tiotal år tillbaka 

har bibliotekens tillvaro förändrats till följd av digitaliseringen.2 Den moderna  

informationsteknikens utveckling har påverkat bibliotekens verksamheter, både vad 

gäller arbetsuppgifter och innehåll (se exempelvis Willstedt 2017). Datorer och  

annan teknologi har letat sig in i biblioteken och har i dag en naturlig plats bland 

bokhyllorna. Vissa uppgifter som tidigare utfördes av bibliotekspersonal har i dag 

ersatts av maskiner. Den som arbetar på ett bibliotek i dag behöver kunna hantera 

teknik och olika informationsresurser. Med teknikens hjälp kan biblioteken erbjuda 

tillgång till fler medieformer och större informationsmängder än tidigare. Bibliotek 

har också fått nya uppdrag till följd av digitaliseringen, så som att lära ut hur den 

digitala tekniken fungerar och öka allmänhetens digitala kompetens. Digital  

kompetens innebär att kunna använda digitala verktyg och tjänster tekniskt, att 

kunna finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och 

sammanhang (även kallat medie- och informationskunnighet) samt att kunna följa 

med i och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar (För ett  

hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi 2017, s. 12). 

Att bibliotekens omvärld har förändrats till följd av digitaliseringen avspeglas 

i bibliotekslagen. När bibliotekslagen stiftades år 1996 fastslog den att  

”[f]olkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

alla medborgare” (SFS 1996:1596 2§ 2st.). Sedan dess har en ny bibliotekslag trätt 

i kraft, där regeringen tar fasta på de omvärldsförändringar som har skett i  

samhället. Bibliotekslagens bestämmelser bör, enligt regeringen, avspegla de  

senaste årens utveckling och ge utrymme för fortsatt förnyelse av biblioteken (Prop. 

2012/13:147, s. 49). Inför utformningen av den nya bibliotekslagen konstaterar  

regeringen att databaserad information numera ses som en självklar och integrerad 

del av folkbibliotekens utbud (Prop. 2012/13:147, s. 24–25). Därför fastslår 

                                                 
1 Jag använder begreppet bibliotek som en generell beteckning på biblioteken inom det allmänna  

biblioteksväsendet, det vill säga de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. 
2 Jag definierar digitalisering som den moderna informationsteknikens utveckling i denna uppsats. Min  

definition och andra sätt att definiera begreppet presenteras i avsnittet Begreppet digitalisering. 
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regeringen i den aktuella bibliotekslagen att ”[f]olkbiblioteken ska verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning,  

lärande och delaktighet i kulturlivet” (SFS 2013:801 7§ 2st.). Den senare  

formuleringen är teknikneutral och belyser vikten av att folkbibliotek ska bidra till 

att öka befolkningens digitala kompetens. Det är ett uppdrag som folkbiblioteken 

har fått ta sig an till följd av digitaliseringen. 

Hur mycket digitaliseringen har påverkat samhället i stort är människor oense 

om. Vissa menar att vi genomlever ett paradigmskifte där övergången till digitala 

tjänster och verktyg har påverkat samhället radikalt. Andra hävdar att samhället 

alltid har förändrats och att dagens informationsteknologi bara tillåter oss att göra 

det som vi alltid har gjort, fast på ett enklare sätt (Snickars 2014, s. 16–17). Oavsett 

ståndpunkt står det klart att det samtida teknikskiftet har medfört samhälleliga  

förändringar som biblioteken har fått anpassa sig till. Internet har exempelvis haft 

en stor inverkan på hur informationssökning utförs på biblioteken. Att erbjuda  

tillgång till den enorma mängd information som finns tillgänglig på internet i dag 

kan ses som en naturlig förlängning av bibliotekens kunskapsförmedlande uppdrag 

i en digital samtid. 

Internets intåg i de svenska hemmen kan beskrivas som en teknisk revolution. 

Ursprungligen var datorer arbetsverktyg som var avsedda för matematiska kalkyler 

och fram till 1990-talet utgjorde internet nästan uteslutande ett forsknings- och 

undervisningsnät. År 1993 exploderade spridningen av internet bland en bredare 

allmänhet, då det inte längre krävdes specialistkunskaper för att kunna surfa bland 

webbsidor och läsa e-post. Sedan dess har antalet internetanvändare ökat  

explosionsartat. År 1995 uppskattas antalet användare i världen ha varit 16  

miljoner, i dag är de över tre miljarder (Sundblad, Nationalencyklopedin, den långa 

webbversionen, sökord: internet [2018-05-13]; Lenemark 2012, s. 12; International 

Telecommunication Union 2015). Datorer har gått från att vara stora maskiner som 

användes av experter för att utföra vetenskapliga beräkningar, till att bli användar-

vänliga arbetsredskap och nöjescentraler som används av allmänheten (Holmberg 

m.fl. 2009, s. 29). I dag anser svenskarna att internet är den viktigaste informations-

källan och det blir allt vanligare att äga ett flertal enheter med internettillgång, så 

som surfplattor och smarta mobiltelefoner (Davidsson & Findahl 2016, s. 7;  

Davidsson & Thoresson 2017, s. 16–17). Det resulterar i en förväntan från  

användarnas sida om att samhället, och därmed biblioteken, ska erbjuda fri tillgång 

till internet, datorer och olika digitala tjänster och stödja användarna i användandet 

av dem. 

500 000 människor i Sverige står fortfarande utanför det digitala samhället  

(Davidsson & Thoresson 2017, s. 120–121) i vad som kallas ett digitalt utanförskap. 

Många myndigheter, organisationer och företag erbjuder huvudsakligen sina  

tjänster på internet, vilket orsakar problem för icke-användare. Enligt Björn Waller, 

systembibliotekarie på Hallunda bibliotek, hänvisar många företag sina datorovana 
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kunder till bibliotek med frasen: ”Gå till biblioteket så hjälper de dig”. Waller frågar 

sig vad bibliotek fyller för syfte om de inte kan hjälpa till att överbrygga samhällets 

digitala klyftor och ge stöd med datorvana, källkritik och informationssökning 

(Willstedt 2017, s. 17). Bibliotek utgör en viktig resurs för att hjälpa dem som inte 

behärskar tekniken, så att de inte blir utestängda från viktiga samhällsfunktioner. 

Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet och öka invånarnas  

digitala kompetens är en demokratisk angelägenhet som rör biblioteken. Det är en 

uppgift som biblioteken tar sig an till följd av digitaliseringen, frivilligt eller  

ofrivilligt.  

I denna inledande del av uppsatsen har jag konstaterat vad som är min utgångs-

punkt för denna uppsats, nämligen att informationsteknologi på kort tid har blivit 

en viktig och nödvändig del av samhället och därmed av bibliotekens verksamheter. 

Digitaliseringen har haft en inverkan på och förändrat bibliotekens uppgifter,  

målsättningar och roll. Biblioteken har behövt omfamna den digitala tekniken. Mot 

denna bakgrund finner jag det intressant att studera hur intresset för digitaliseringen 

ser ut inom biblioteksvärlden. Jag väljer att studera detta genom att samla in 

material från tidskriften Biblioteksbladet, som produceras av och riktar sig till  

insatta inom biblioteksbranschen. Jag vill undersöka i vilken omfattning ämnet  

digitalisering behandlas i tidskriften. Jag vill också ta reda på om det framträder en 

positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriften. Min förhoppning 

är att med teoretiskt stöd kunna säga något om biblioteksvärldens intresse i stort. 

Ett ytterligare syfte med min uppsats är att generera kunskap om hur  

digitaliseringen påverkar samhällsaktörer från olika branscher. Jag vill studera hur 

butiker inom detaljhandeln blir påverkade av digitaliseringen och ställa det i  

jämförelse med hur bibliotek påverkas.3 Jag finner det intressant att jämföra  

digitaliseringens påverkan på butiker och bibliotek eftersom de tillhör olika 

branscher och privat respektive offentlig sektor.  

En mer ingående beskrivning av uppsatsens syften finns att läsa i kapitlet Syfte 

och frågeställningar. Hur jag går till väga metodologiskt beskrivs i kapitlet Material 

och metod. I följande avsnitt behandlar jag begreppet digitaliserings mångtydighet 

och möjliga definitioner. Jag vill skapa förståelse för vad jag menar med  

digitalisering och vad andra kan tänkas mena när de använder begreppet. 

Begreppet digitalisering 

Digitalisering är ett mångtydigt begrepp som definieras och används på olika vis. I 

Nationalencyklopedin definieras digitalisering som ”ett begrepp som innebär att 

material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator”  

(Nationalencyklopedin, den enkla webbversionen, sökord: digitalisering [2018-05-

                                                 
3 När jag använder begreppet butiker syftar jag på fysiska butiker inom detaljhandelsbranschen. 
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13]). Vidare beskrivs begreppet som ”omvandling av analoga data till digitala  

signaler” (Nationalencyklopedin, den långa webbversionen, sökord: digitalisering 

[2018-05-13]). Svenska Akademiens ordlista följer samma spår och definierar  

begreppet digitalisera som att ”omvandla till digital form” (Svenska Akademiens 

ordlista, sökord: digitalisera [2018-05-15]). Digitalisering utgör därmed en slags 

konverteringsprocess, där digitala kopior av fysiska original skapas. Inom ABM-

sektorn brukar denna process kallas bildfångst, då tekniska hjälpmedel så som en 

skanner eller en kamera används för att skapa en avbildning av ett fysiskt objekt i 

form av en bildfil. Det kan till exempel handla om en avbildning av ett fysiskt  

dokument eller ett fotografi som omvandlas till digitalt format för att kunna visas i 

en dator (Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2003, s. 

40). 

Men digitalisering kan också avse en större process, där bildfångst endast utgör 

en del. I den statliga utredningen om digitaliseringen inom Kungliga biblioteket 

beskrivs digitaliseringsprocessen enligt nedan (SOU 2003:129, s. 179): 

• urval av objekten/originalen 

• förberedelse och efterbehandling av objekten 

• ”bildfångst”, att i digital form avbilda, dvs. skanning eller digital  

fotografering 

• efterkontroll och efterbearbetning av filer och i vissa fall optisk  

teckenläsning (OCR) 

• registrering 

• inläggning i digital bildbank och i söksystem 

• insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och permanent  

åtkomst 

• paketering för användarna. 

Digitalisering beskrivs här som en vidsträckt process som utgörs av en rad olika 

moment. Denna begreppsdefinition används vanligen inom digitaliseringsprojekt 

som innefattar alltifrån insamling och granskning av objekt till skanning/ 

fotografering, konvertering, justering, registrering, indexering samt bevarande och 

tillgängliggörande av material (SOU 2003:129, s. 180–181). Sådana digitaliserings-

projekt är vanligt förekommande på kulturarvsinstitutioner som arbetar med att  

bevara och tillgängliggöra kulturarvsmaterial. Kungliga biblioteket utför exempel-

vis projekt där böcker, kartor, bilder, handskrifter, dagstidningar, ljud, rörlig bild,  

riksdagstryck med mera digitaliseras (Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna 

> Digitaliserat [2018-05-13]). Ett exempel på ett internationellt digitaliserings- 

projekt som är värt att nämna i sammanhanget är Google Books. Google samarbetar 
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med bibliotek, utgivare och författare för att med hjälp av digitalisering skapa en 

databas över världens böcker. Googles målsättning är att skapa en sökbar  

omfattande virtuell kortkatalog som tillgängliggör samtliga böcker i världen på alla 

språk (Googles webbsida > Google Books > Library Project [2018-05-13]). 

En tredje definition av digitalisering som jag har uppfattat används i allt större 

utsträckning är digitalisering med betydelsen av datorisering, det vill säga den  

”pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter” (Henriksson, 

Nationalencyklopedin, den långa webbversionen, sökord: datorisering [2018-05-

13]). Digitalisering ses då som en genomgripande samhällstrend i likhet med  

globaliseringen och individualiseringen. Det talas om en digitalisering av samhället 

som kan likställas med en digital transformation, där dagens samhälle omvandlas 

från ett industrisamhälle till ett datoriserat, teknifierat och digitalt samhälle. Denna 

definition utgår ifrån att informationsteknik (IT) har fått stor spridning i samhället 

och en stor betydelse för vår samtid. Man menar att tekniken har skapat nya  

förutsättningar för vad vi gör i samhället, hur vi gör det vi gör och vad som går att 

göra (SOU 2015:91, s. 13; SOU 2016:89, s. 18). 

Andra begrepp som används för att beskriva och poängtera det nya i dagens 

samhälle är bland annat kunskapssamhället, IT-samhället, utbildningssamhället och 

informationssamhället. Vissa av dessa termer fokuserar mer på teknikutvecklingen 

än andra och termerna används i olika utsträckning av olika forskare (för exempel 

se kapitlet Forskningsöversikt). 

Skilda definitioner av digitalisering gör begreppsförvirring möjlig, vilket har 

kritiserats. Journalisten och författaren Karl-Erik Tallmo (2013) menar att  

digitalisering är ett nytt modeord som saknar en tydlig definition. Pelle Snickars 

(2014, s. 228–230), professor i medie- och kommunikationsvetenskap, hävdar att 

det nästan är omöjligt att exakt beskriva vad som numera menas med digitalisering. 

Enligt Snickars kan man tala om digitalisering på två plan. Dels en teknisk  

digitalisering, som innefattar omvandling av analogt material till digital  

information, i likhet med den första och andra definitionen av digitalisering som jag 

har presenterat i detta avsnitt. Dels en samhällelig digitalisering, som sammanfaller 

med den tredje definitionen av digitalisering i detta avsnitt, där begreppet syftar på 

att samhället övergår till att bli ett digitalt samhälle. Föreläsaren och forskaren  

Ashkan Fardost (2018) hävdar att alla har missförstått termen digitalisering och  

använder den på fel sätt. Han hävdar att man istället för att använda begreppet  

digitalisering med flera betydelser bör skilja mellan begreppen digitisering (från  

engelskans digitizing) och digitalisering. Digitisering beskriver den tekniska  

process där analog information omvandlas till digital form och digitalisering  

handlar om hur digital teknologi ändrar mänskliga beteenden och skapar nya  

förväntningar i samhället, enligt Fardost (2018). Definitionerna kan jämföras med 

vad Snickars (2014, s. 228–230) kallar teknisk och samhällelig digitalisering. På  

webbplatsen IT-ord som tillhandahålls av Computer Sweden och IDG och som  
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presenterar ord och termer från IT-branschen (IT-ords webbsida > Om IT-ord 

[2018-05-13]), görs också en åtskillnad mellan begreppen digitisering och  

digitalisering. IT-ord beskriver begreppen digitisering och digifiering som  

”konvertering av information från analog till digital form” och digitalisering  

beskrivs som ”övergång till användning och lagring av information i digital form i 

organisationer och samhälle; ofta förknippat med genomgripande förändringar av 

arbetssätt och affärsmodeller” (IT-ords webbsida > Ord > Digitalisering [2018-05-

13]). Webbplatsens skribenter förklarar att det kan vara bra att känna till skillnaden 

mellan termerna digitisering och digitalisering, även om skillnaden ofta inte  

uppmärksammas (IT-ords webbsida > Ord > Digitisering [2018-05-13]). 

Som vi ser i det här avsnittet är alla inte helt eniga kring begreppet  

digitaliserings definition. När jag använder begreppet digitalisering i denna uppsats 

syftar jag på vad Snickars (2014, s. 229–230) kallar en samhällelig digitalisering, 

det vill säga den moderna informationsteknikens utveckling i dagens samhälle. Jag 

använder begreppet digitalisering och dess bestämda form, digitaliseringen,  

synonymt och ser dem som liktydiga i uppsatsen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur intresset för digitaliseringen ser ut 

inom den svenska biblioteksvärlden. Jag väljer att undersöka det genom att ta reda 

på vilken bild av digitaliseringen som framträder i tidskriften Biblioteksbladet från 

2012–2016. Jag låter medieforskaren Jesper Strömbäcks (2006, s. 166) förståelse 

för nyhetsjournalistik fungera som en brygga mellan Biblioteksbladet och  

biblioteksvärlden i stort. Han menar att nyhetsjournalistik speglar verkligheten, 

men att avspeglingen inte är neutral. Jag tänker mig att biblioteksvärldens syn på 

samhällets digitalisering bör framträda i en väletablerad svensk bibliotekstidskrift. 

Min hypotes är att ämnet digitalisering kommer att ha en framträdande roll i  

tidskriften och jag tänker pröva om hypotesen stämmer genom att genomföra en 

undersökning av ämnets framställning i tidskriften. 

Utöver att undersöka intresset för digitalisering syftar min uppsats också till att 

generera kunskap om hur digitaliseringen påverkar aktörer från olika branscher. Jag 

vill ta reda på hur digitaliseringen påverkar butiker inom detaljhandeln och jämföra 

det med hur bibliotek påverkas av digitaliseringen. Jag finner det intressant att  

jämföra digitaliseringens påverkan på aktörer från privat respektive offentlig sektor 

för att se om aktörerna blir påverkade på liknande eller olika vis. Trots att aktörerna 

skiljer sig åt anser jag att butiker och bibliotek liknar varandra till viss del och därför 

finner jag dem jämförbara. Både butiker och bibliotek konkurrerar i dag med  

digitala aktörer, så som digitala bokhandlar, exempelvis. 

Sammanfattningsvis syftar denna uppsats till att undersöka hur intresset för  

digitaliseringen ser ut inom biblioteksvärlden samt att generera kunskap om  
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digitaliseringens påverkan på aktörer från olika branscher. Jag anser att  

digitaliseringen är ett intressant fenomen att studera då det påverkar en rad  

samhällsområden, däribland biblioteken, och förändrar människors och  

organisationers vardag. Biblioteken har ofrivilligt påverkats av den digitala  

utvecklingen och därför vill jag titta närmare på hur intresset för digitaliseringen 

ser ut och samla kunskap om hur biblioteken påverkas. 

Min undersökning utgår ifrån följande frågeställningar: 

• I vilken omfattning behandlas ämnet digitalisering i tidskriften  

Biblioteksbladet under åren 2012–2016? 

• Hur framställs digitaliseringen när den omnämns i tidskriften? Framträder 

det en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriften? 

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan hur butiker och bibliotek 

påverkas av digitaliseringen? 

Avgränsningar 

Inför genomförandet av denna studie funderade jag kring materialval och mängden 

material. Jag gjorde en genomsökning av Finlands svenska biblioteksförenings 

medlemstidning Bibban från 2008–2016, för att få en uppfattning om hur intresset 

för digitaliseringen ser ut i en bibliotekstidskrift från ett nordiskt grannland. I tid-

skriften Bibban återfann jag att digitaliseringen omnämns i 25 av 522 artiklar (5 

procent) under åren 2008–2016, vilket talar för ett visst intresse för digitaliseringen. 

Det vore intressant att vid ett annat tillfälle göra en mer djupgående och global jäm-

förelse mellan hur digitaliseringen framställs i olika länders biblioteks- 

forum. Men när jag återfann att digitaliseringen omnämns i ett stort antal artiklar i 

den svenska tidskriften Biblioteksbladet från 2012–2016 gjorde jag  

bedömningen att det var ett tillräckligt stort material för att genomföra min studie 

utifrån en svensk bibliotekskontext. I den här uppsatsen fokuserar jag med andra 

ord endast på att studera hur digitaliseringen framställs i en svensk biblioteks- 

tidskrift, närmare bestämt i Biblioteksbladet från 2012–2016. 

Jag väljer att samla in material från just 2010-talet på grund av ämnets  

aktualitet. Det är först på senare år som vi har kunnat se den moderna teknikens 

stora utbredning i samhället. Sedan år 2010 har användningen av smarta  

mobiltelefoner och andra enheter med internettillgång ökat kraftigt och en stor del 

av befolkningen använder internet i sina enheter dagligen (Findahl 2013, s. 14–19; 

Davidsson & Thoresson 2017, s. 13–14). Det är en faktor som påverkar bibliotekens 

verksamheter och omvärld. Att jag väljer att hämta material från just 2012–2016 

beror på att jag inledde uppsatsskrivandet under 2017 och då fanns 2016 års  

tidskrifter tillgängliga. Jag valde att studera tidskrifter från en femårsperiod  
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eftersom det gav mig ett material i lämplig storlek för studiens syfte och  

genomförande. 

I följande kapitel presenterar jag en forskningsöversikt, som syftar till att skapa 

förståelse för forskningsläget kring det digitala samhället och bibliotekens plats i 

det. I forskningsöversikten ger jag exempel på hur digitaliseringen har förändrat 

förutsättningarna för bibliotekens verksamheter. 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel vill jag lyfta fram tidigare forskning om den moderna informations-

teknikens utveckling och bibliotekens roll i det digitala samhället. Eftersom  

digitaliseringen är horisontell och har en inverkan på en rad samhällsområden väljer 

jag att fokusera på några specifika områden. Jag inleder kapitlet med att behandla 

övergripande politiskt digitaliseringsarbete inom EU och nationellt. Därefter  

redogör jag för olika synsätt på det digitala samhället inom forskningen. Vidare ger 

jag exempel på studier som berör bibliotekens roll i det digitala samhället och 

bibliotekens framtid. Jag går inte in på hur bibliotekarieyrket har förändrats till följd 

av digitaliseringen. Istället väljer jag att fokusera på hur bibliotekens verksamheter 

har påverkats. 

Digitaliseringspolitik inom EU och nationellt 

Inom området digitaliseringspolitik har flera initiativ tagits både på EU-nivå och 

nationellt för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. År 2010 lanserade 

Europeiska kommissionen tillväxtstrategin ”Europa 2020”, med målsättningen att 

senast år 2020 skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla  

invånare inom EU. Strategin utgörs av sju huvudinitiativ och ett av dem är en digital 

agenda, som syftar till att stärka ekonomin i EU genom att utveckla en digital  

marknad som är gemensam för alla EU-länder. Det innefattar att öka spridningen 

av höghastighetsbredband i EU-länderna, utveckla telekomnätet mellan länderna, 

lägga fram regler för sänkta kostnader, arbeta för att underlätta den gräns- 

överskridande e-handeln och övervinna den digitala kunskapsklyftan bland EU:s 

invånare. EU-kommissionen är övertygade om att en gemensam digital marknad 

kommer att göra livet enklare för EU:s invånare, då det möjliggör för privatpersoner 

och företag att gränslöst, lagligt och säkert bedriva handel, arbeta med innovation 

och utbyta information. Dessutom menar EU-kommissionen att den digitala  

marknaden kommer att stärka EU:s ekonomi med ett tillskott på 415 miljarder euro 

per år och skapa hundratusentals nya arbetsmöjligheter (Europeiska kommissionen 

2010, s. 5–6; Europeiska kommissionen 2014, s. 3, 5; Europeiska kommissionen 

2016, s. 4, 8). 

På nationell nivå arbetar regeringen med den svenska digitaliseringspolitiken, 

som tidigare gick under benämningen it-politik. Digitaliseringspolitik omfattar  

områden så som reglering av it och elektronisk kommunikation, nät- och  

informationssäkerhet, frekvenspolitik, frågor om internets förvaltning, frågor om 

tillgång till bredband samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning 

(Regeringens webbsida > Regeringens politik > Digitaliseringspolitik [2018-05-
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13]). Under sommaren 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté med Jan 

Gulliksen, professor vid KTH, som ordförande. Kommittén, som fick namnet  

Digitaliseringskommissionen, fick i uppgift att verka för det it-politiska målet att 

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Dir. 

2012:61, s. 1). Digitaliseringskommissionens arbete bestod av att stödja  

regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande frågor, utreda och analysera  

omvärldsutvecklingen samt att föra fram förslag till regeringen med målsättningen 

att Sverige ska uppnå det it-politiska målet. Arbetet syftade till att sammanställa 

befintlig kunskap och bygga upp ny kunskap kring digitaliseringens effekter på  

individ och samhälle och resulterade i ett flertal rapporter och betänkanden. Efter 

Digitaliseringskommissionens drygt fyraåriga arbete drog kommittén slutsatsen att 

Sverige är ett av de ledande länderna i världen på att ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter. Men landet behöver, enligt kommittén, en myndighet som  

kontinuerligt och långsiktigt arbetar med digitaliseringsfrämjande arbete, istället 

för att olika it-kommissioner och strategigrupper tillsätts med detta ändamål. Ett 

annat konstaterande som Digitaliseringskommissionen gör i sitt slutbetänkande är 

att regeringen behöver satsa på digitalisering av den offentliga förvaltningen för att 

nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda  

digitaliseringens möjligheter (SOU 2016:89, s. 17, 25–30). 

Under de senaste åren har regeringen fortsatt att genomföra digitaliserings- 

satsningar med det it-politiska målet som grund. Under hösten 2015 inrättade  

regeringen ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet ska fungera 

som ett forum för samordning mellan myndigheter, kommuner, landsting och inom 

Regeringskansliet. Regeringen inledde också ett fördjupat samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) för att främja en digital förnyelse av det offentliga 

Sverige (Regeringens webbsida > Nu digitaliserar vi det offentliga Sverige [2018-

05-13]; Protokoll nr III 5 2015). Under våren 2017 inrättade regeringen ett råd som 

har till uppgift att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken. 

Digitaliseringsrådet består av tio personer under ledning av digitaliseringsminister 

Peter Eriksson. Rådet arbetar utifrån regeringens nya digitaliseringsstrategi för att 

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet 

innefattar bland annat att öka svenskarnas digitala kompetens, öka förtroendet för 

det digitala samhället, öka förutsättningarna för digitalt drivna innovationer, ge 

verksamheter möjlighet att effektiviseras och utvecklas genom digitaliseringen 

samt att ge tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband och stabila  

mobila tjänster (Digitaliseringsrådets webbsida [2018-05-13]; För ett hållbart  

digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi 2017). 
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Det digitala samhället 

Som det föregående avsnittet visar bedrivs det politiska digitaliseringsarbetet  

utifrån en stark tilltro till digitaliseringens möjligheter och en övertygelse om att vi 

lever i ett digitalt samhälle. På regeringens webbplats finns följande utlåtande från 

digitaliseringsminister Peter Eriksson att läsa: ”Den industriella revolutionen  

förändrade världen. Den pågående digitaliseringen av samhället är en nutida  

revolution av samma dignitet” (Regeringens webbsida > Krafttag i digitaliserings-

arbetet [2018-05-13]). Det visar på hans syn på digitaliseringen som möjliggörande. 

Men inom forskningen delar alla inte samma starka tilltro till digitaliseringens  

föränderliga kraft. Frank Webster, professor i sociologi, menar att man kan urskilja 

två huvudlinjer som har löpt genom de senaste årens diskussioner om det eventuellt 

nya i dagens samhälle: ett synsätt som menar att allting är nytt och att ingenting 

längre är sig likt och ett som menar att ingenting egentligen har förändrats, annat 

än några av de redskap som vi använder för att hantera vår vardag (Webster 2014). 

En viktig forskare och företrädare för synsättet att ingenting längre är sig likt 

till följd av digitaliseringen är sociologen Manuel Castells. Han har skrivit ett  

omtalat verk om informationsåldern i tre band, där han hävdar att samhället har 

genomgått en informationsteknologisk revolution. Revolutionen genomsyrar alla 

mänskliga aktiviteter och har enligt författaren omvandlat vårt sätt att tänka,  

producera, konsumera, handla, administrera, kommunicera, leva, dö, kriga och 

älska (Castells 2001, s. 28; Castells 2000, s. 15). Det som utmärker den  

informationsteknologiska revolutionen är enligt författaren teknologins hastiga 

spridning. Den nya informationsteknologin har spridits över jorden på mindre än 

två årtionden. Tidigare har teknologisk utveckling endast ägt rum i ett fåtal  

samhällen och spridits inom ett relativt begränsat geografiskt område. Men dagens 

informationsteknologi utmärker sig enligt författaren då den flödar fritt och binder 

samman världen (Castells 2001, s. 55). 

Forskaren och författaren Emin Tengström ställer sig, i motsats till Castells, 

kritisk till vad han kallar ”föreställningarna om det framväxande ’informations-

samhället’”. I boken Myten om informationssamhället: ett humanistiskt inlägg i 

framtidsdebatten (1987) opponerar han sig mot påståendet att Sverige håller på att 

bli ett informationssamhälle, där information och informationsteknik betraktas som 

avgörande nyckelresurser för framtiden. Han är noga med att genomgående sätta 

termen informationssamhälle inom citationstecken, för att markera sitt motstånd 

gentemot begreppet. Tengström framställer informationssamhället som en myt. 

Han hävdar att det framväxande informationssamhället är en framtidsbild som har 

skapats av tillverkarna av tekniska produkter för att tjäna ekonomiska syften.  

Författaren menar att bilden av ett framtida informationssamhälle sprids som om 

det vore ett allmänintresse, medan det egentligen är ett uttryck för ett särintresse 

från tekniktillverkarnas sida. Han vill i sin bok klargöra att vi inte vet hur vårt  

framtida samhälle kommer att se ut. Ett informationssamhälle är en av flera möjliga 
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utgångar för framtiden. Tengström vill belysa vikten av att kritiskt granska de  

kollektiva framtidsbilder som sprids och inte ta dem för sanningar, då de ofta sprids 

av inflytelserika grupper i samhället i bestämda syften (Tengström 1987, s. 24ff, 

41ff). 

Tengströms bok är skriven 1987, före den moderna informationsteknikens stora 

utbredning och han skriver därför om ett kommande informationssamhälle.  

Författaren berör ett forskningsfält som kallas framtidsforskning eller framtids- 

studier. Framtidsstudier innebär produktion och insamlande av kunskap samt  

utformande av framtidsbilder av olika slag. Forskare som genomför framtidsstudier 

studerar och analyserar avlägsna framtider, med målsättningen att möjliggöra för 

människor att forma sin egen framtid, snarare än att passivt låta den formas för dem 

(SOU 1972:59, s. 12). 

Trots att Tengström skrev boken Myten om informationssamhället (1987) för 

ca 30 år sedan anser jag att hans kritiska tankar om framtiden har relevans än i dag 

och därför är relevanta att benämna. Författaren manar till reflektion och problema-

tiserar hur begrepp så som informationssamhälle, och i senare verk även IT-

samhälle och kunskapssamhälle, används oreflekterat av forskare utan att tydligt 

definieras. Enligt författaren sprids begreppen till allmänheten av grupper vars syfte 

är att tjäna pengar. 

I sin senare utgivna bok Hur förändras våra livsvillkor? En kritisk betraktelse 

av K-samhället, IT-samhället och kunskapssamhället (1998) fortsätter Tengström 

att kritiskt resonera kring den stora betydelse som informationstekniken tillskrivs 

för det framtida samhället och för människan. Han reagerar mot att somliga menar 

att ny teknik skapar historisk förändring, vilket enligt författaren är ett  

”vetenskapligt tvivelaktigt grundantagande” (Tengström 1998, s. 98). Författaren 

understryker att det är samhälleliga faktorer som bestämmer teknikens utveckling 

och inte tvärtom. Han menar att det inte är tekniken i sig som formar framtiden, 

utan att det är vi människor som besitter förändringskraften. Tengström motsäger 

inte att informationsteknikens genombrott kommer att få effekter på det svenska 

samhället. Men jag tolkar hans resonemang som att han menar att många ser alltför 

lättvindigt på vilka möjligheter som digitaliseringen för med sig och underskattar 

hur svårt det är att ta tillvara på och utnyttja vad han kallar ”den nya datakraften”. 

Det här avsnittet av forskningsgenomgången visar att många är överens om att 

den moderna informationsteknikens utbredning har lett till att samhället har  

förändrats. Men forskare är inte eniga kring vad informationstekniken betyder för 

vårt samhälle. Teknikoptimister, så som Manuel Castells, beskriver informations-

tekniken som en föränderlig kraft som har medfört revolutionerande samhälls- 

förändringar. Medan kritiker, så som Emin Tengström, hävdar att informations- 

tekniken oreflekterat tillskrivs alltför mycket uppmärksamhet och betydelse. 

I nästa avsnitt övergår jag till att behandla bibliotekens roll i det digitala  

samhället och diskussioner om bibliotekens framtid. 
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Bibliotekens roll i det digitala samhället 

Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet är bibliotekens 

roll i det digitala samhället ett återkommande ämne. Texter som samlar strategier 

och visioner för bibliotekens framtid är vanliga både i en svensk och en  

internationell kontext. Det signalerar om ett brett intresse för bibliotekens framtid 

och framtiden för bibliotekarieprofessionen. Bibliotekens huvudsakliga roll och 

målsättningar har diskuterats flitigt genom åren. Synen på biblioteken har  

förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Att bibliotekens målsättningar  

omformas med tiden kan tänkas bero på bibliotekens föränderlighet över tid  

(Holmberg m.fl. 2009, s. 72). Redan 1931 likställde den indiske bibliotekarien 

Shiyali Ramamrita (S.R.) Ranganathan biblioteket med en växande organism. Han 

beskrev biblioteket som en ständigt föränderlig institution som skiftar innehåll,  

utseende och metoder med tiden (Ranganathan 1931, s. 382 ff.). Påståendet är ett 

av Ranganathans fem lagar om biblioteksvetenskap och flera forskare har byggt 

vidare på hans idéer. Ett exempel är de amerikanska författarna Walt Crawford och 

Michael Gorman som presenterar fem nya lagar om biblioteksvetenskap. Lagarna 

ska enligt författarna ses som ett ramverk som bibliotek kan följa för att utvecklas 

och överleva i framtiden. Genom att utgå ifrån ett användarperspektiv och tänka i 

banor av service, vara öppna för alla former av kommunikation, se nya teknologier 

som verktyg för problemlösning, framhäva sitt demokratiska uppdrag och lära sig 

av det som har varit, kan bibliotek enligt författarna säkerställa sin framtid 

(Crawford & Gorman 1995, s. 8–12). 

Det finns en stor mängd litteratur som samlar forskares och författares visioner 

om bibliotekens framtid. För den som vill fördjupa sig i sådan amerikansk litteratur 

hänvisar jag till titlar så som Future libraries: dreams, madness, & reality (1995) 

av Walt Crawford och Michael Gorman och Digital futures: strategies for the  

information age (2002) av Marilyn Deegan och Simon Tanner. I böckerna  

diskuterar författarna hur de anser att bibliotek i en amerikansk kontext bör arbeta 

för att uppnå framgång i en digital tid. Vad gäller visioner om de svenska  

bibliotekens framtid finns exempelvis antologierna Folkbibliotekens framtid? 

(2010), utgiven av BTJ förlag och Finns bibliotek om tjugo år? (2011), utgiven av 

Kungliga biblioteket. Böcker som dessa är ofta skrivna av verksamma inom  

biblioteksbranschen och författarna har därför en positiv grundton i sina  

spekulationer kring bibliotekens framtid. Jag rekommenderar därför läsaren att  

kritiskt betrakta sådan litteratur som är uteslutande optimistisk till bibliotekens 

framtid i det digitala samhället. 

Diskussionen om bibliotekens plats i det digitala samhället bottnar i en  

osäkerhet kring bibliotekens överlevnad. Enligt Joacim Hansson, professor i  

biblioteks- och informationsvetenskap, blev internets intåg på 90-talet startskottet 

för en livlig diskussion om bibliotekens framtid inom biblioteksprofessionen. Man 

frågade sig om den nya tekniken skulle göra biblioteken och bibliotekarierna  



 18 

överflödiga, och det inom en mycket snar framtid. Så blev inte utfallet, konstaterar 

Hansson. Men förutsättningarna för biblioteken och bibliotekarierna har förändrats. 

För folkbibliotekens del medförde digitaliseringen att folkbiblioteken inte längre 

kunde definiera sig som renodlade kulturinstitutioner eller informationscentraler. 

Istället växte en betydligt mer komplex bild av folkbibliotekens verksamheter fram. 

Hansson skriver att den hastighet som informationsteknologin kom med motsäger 

många av de grundvärden som folkbiblioteken står för, så som reflektion,  

långsamhet och upplyftande av inre mänskliga kvaliteter (Hansson 2005, s. 14ff, 

31). 

I en studie utförd av Regionbibliotek Stockholm undersöker forskaren Pamela 

Schultz Nybacka hur 2000-talets samhällsomvälvningar har påverkat bibliotekens 

omvärld. Hon genomför gruppintervjuer med deltagare i Regionbibliotek  

Stockholms projekt Kompetensen. Studiens resultat visar att informationsteknikens 

intåg inte har inneburit ett skifte från ett tillstånd till ett annat inom biblioteks- 

världen. Det är inte fråga om en rörelse från tradition till innovation, konstaterar 

Schultz Nybacka. Istället identifierar forskaren en parallell utveckling av tradition 

och innovation. Biblioteken fortsätter sitt traditionella arbete med att förvalta och 

bevara det gemensamma kulturarvet, men i dag sker arbetet utifrån nya  

förutsättningar. Det innebär att biblioteken agerar i ett dynamiskt kraftfält och  

hanterar dubbla verkligheter, konstaterar Schultz Nybacka (2013, s. 81). 

Till följd av det nya i samhället har nya begrepp uppstått inom biblioteks- 

världen. Ett sådant begrepp är Bibliotek 2.0. 2.0 är ett versionsnummer som pekar 

på en utveckling, förändring eller uppdatering av en tidigare version. I boken 

Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring (2009) förklarar författarna Holmberg 

m.fl. att Bibliotek 2.0 är ett systerfenomen till begreppet Webben 2.0 (eng. Web 

2.0). Det senare är en term som omfattar nätets ”nya version”. Nätet ses inte längre 

som en enskild plats eller en teknologi, utan är i dag en del av vår vardag överallt. 

Den teknologiska utvecklingen har medfört att nya användarvänliga tjänster har 

uppstått på nätet, så som bloggar, wikis och snabbmeddelanden. Dessa möjliggör 

interaktiva och sociala verksamheter. Webben 2.0 kallas också för det sociala nätet 

och termen inkluderar användares möjlighet att redigera och producera innehåll på 

nätet (Holmberg m.fl. 2009, s. 10–11, 36ff.). 

Bibliotek 2.0 är ett fenomen som innefattar ett nytt förhållningssätt inom  

biblioteksvärlden. Det har skett en förändring i interaktionen mellan biblioteks- 

användare och bibliotek på senare tid och ett användarorienterat synsätt har fått stort 

genomslag på biblioteken. Tanken med begreppet Bibliotek 2.0 är att betona  

användarens delaktighet i bibliotekens verksamheter. Användare ses numera som 

potentiella aktörer som bör erbjudas möjligheter att påverka biblioteken. Genom 

användande av sociala verktyg och webbtjänster kan biblioteksanvändare i det  

digitala samhället kommunicera med biblioteken och använda biblioteken på nya 

sätt. Användarna kan interagera med biblioteken via chattar, bloggar och sociala 
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medier samt lämna inköpsförslag, recensera, kommentera och tycka till om  

bibliotekens bestånd. Bibliotek 2.0 handlar möjligtvis inte om ett nytt bibliotek eller 

en ny version av biblioteken, utan en ny social deltagarkultur där biblioteks- 

användares åsikter premieras (Holmberg m.fl. 2009, s. 10ff.). 

Björn Waller är systembibliotekarie på Hallunda bibliotek. Han uttalar sig i 

tidskriften Läsliv om vad digitaliseringen har inneburit för folkbiblioteken. Enligt 

Waller har digitaliseringen förändrat folkbibliotekens utbud. Uppslagsverk i form 

av pappersböcker har slutat att uppdateras och står och ”samlar damm” i biblioteks-

lokalerna till förmån för digitala uppslagsverk så som Wikipedia. Bibliotek har 

också slutat att köpa in vissa medieformer så som CD-skivor och en stor del av 

bibliotekens tidningar byts ut mot digitala tjänster. Enligt Waller kommer fler  

medieformer att försvinna från biblioteken inom en snar framtid. Han hävdar att 

pappersboken kommer att finnas kvar, men att den kommer att utgöra en allt mindre 

del av den information som människor tar till sig av (Willstedt 2017, s. 17–18). Att 

medieformatet förändras och medieformer byts ut är ingenting konstigt, enligt  

Waller. ”Det är egentligen inte konstigare än att vi slutat låna ut kassettböcker och 

mikrofilm”, förklarar han (Willstedt 2017, s. 18). Vad gäller bibliotekens roll i det 

digitala samhället är Waller av följande åsikt: 

Jag tror den viktigare frågan är: Vad behöver biblioteken vara när alla har Google och många 
har kommersiella tjänster för att lyssna på ljudböcker? Vi behöver fortsätta göra det vi en gång 
skapades för, och det är inte längre bundet till pappersboken: Att erbjuda tillgång till informat-
ion för ALLA på ett ordnat, tillgängligt, säkert sätt, och täcka upp de delar som kommersiella 
alternativ inte ser tillräckligt med marginal i. Vi behöver skapa mötesplatser mellan människor 
och böcker oavsett vinstmarginal och oavsett format (Willstedt 2017, s. 18). 

Jag tolkar utsagan som att Waller menar att bibliotekens fokus, oavsett vilka  

medieformer de erbjuder, bör vara att arbeta kunskapsförmedlande och tillgänglig-

görande för alla. Biblioteken bör fylla ut de informationsförmedlande luckor i  

samhället som privata företag inte täcker. 

Flera bibliotekarier vittnar om att allt mer av deras arbetstid går åt till att hjälpa 

människor med olika digitala ärenden. Gustav Almestad, bibliotekarie på  

biblioteket vid Farsta centrum, och Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie på  

Gottsundabiblioteket i Uppsala, märker dagligen av samhällets behov av digital 

hjälp (Lagerstedt 2018a; Sandhammar 2018). Almestad upplever att många  

besökare har låga it-kunskaper och behöver stort stöd från bibliotekspersonalen. 

Pennlöv Smedberg uttrycker att arbetet med it-stöd går ut över bibliotekens  

litteraturförmedlande arbete. Stina Hamberg, samhällspolitisk chef på  

fackförbundet DIK, anser att det inte är rimligt att bibliotekarier ska hjälpa besökare 

med digitala tjänster så som att fylla i myndighetsblanketter, skaffa e-legitimation 

och betala räkningar. När banker, försäkringsbolag, myndigheter och andra aktörer 

som erbjuder samhällstjänster digitaliserar sina tjänster och stänger ner sina kontor, 

blir biblioteken den sista utposten, enligt Hamberg (Lagerstedt 2018b). Almestad 
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anser att bibliotek är en naturlig plats för besökare att få hjälp och stöd med it- och 

informationsfrågor på, men han önskar att fler samhällsinstitutioner skulle göra  

insatser för att minska det digitala utanförskapet (Lagerstedt 2018a). Pennlöv 

Smedberg föreslår öppnande av ett medborgarkontor i stadsdelen Gottsunda för att 

minska bibliotekets belastning (Sandhammar 2018). 

Denna presentation av forskning om bibliotekens roll i det digitala samhället 

visar att det inom biblioteksvärlden finns ett intresse för att hänga med i  

utvecklingen och en strävan efter förnyelse. Digitaliseringen har förändrat  

förutsättningarna för bibliotekens verksamheter och biblioteken tar sig an nya  

uppgifter. Biblioteken är på jakt efter sin berättigade plats i det digitala samhället.  

I nästa kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna för min  

undersökning. Jag rör mig bortanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet och delvis bortom den offentliga sektorn. I den teoretiska genomgången lyfter 

jag fram teorier hämtade från det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet 

och det företagsekonomiska fältet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna för min studie.  

Eftersom mitt material huvudsakligen består av tidskriftsartiklar väljer jag att låta 

dagordningsteorin, som handlar om massmediernas makt, stå som grund för min 

analys av intresset för digitalisering. 

För att studera hur digitaliseringen påverkar olika branscher vänder jag mig till 

företagsekonomiska teorier hämtade från den privata sektorn. Teorierna beskriver 

hur företagsekonomiska forskare menar att butiker inom detaljhandeln påverkas av 

digitaliseringen. Jag har för avsikt att applicera teorierna i en komparativ  

textanalytisk undersökning som presenteras i uppsatsens resultatkapitel, för att  

jämföra hur digitaliseringen påverkar detaljhandelsbranschen med hur  

digitaliseringen påverkar biblioteksbranschen. Jag finner det intressant att se om 

aktörerna påverkas på liknande eller olika vis eftersom branscherna tillhör privat 

sektor respektive offentlig sektor. Jag tror att teorier från det företagsekonomiska 

fältet och det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet kan bidra till en  

annan dimension till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Jag inleder detta kapitel med att presentera medieforskaren Jesper Strömbäcks 

(2006; 2009) förståelse för nyhetsjournalistik och ge en kort historisk överblick 

över forskningen om massmediernas makt. Därefter följer en beskrivning av  

dagordningsteorin. Efter att dagordningsteorin har presenterats redogör jag för mina 

tankar kring likheter och skillnader mellan offentlig och privat sektor. Jag avslutar 

kapitlet med att presentera de företagsekonomiska teorier som jag har valt ut:  

Thomas Falks (2000) teori om den nya ekonomin och Anna Jonsson m.fl.:s (2017) 

tankar kring digitaliseringens påverkan på handelsföretag. 

Mediernas makt 

Varje dag inträffar det ett oräkneligt antal händelser i världen. Av allt som sker 

lokalt, regionalt, nationellt och globalt är det endast en mycket liten del av alla  

händelser som når våra medvetanden. Bland dessa händelser är det en ännu mindre 

andel som vi verkligen uppmärksammar och funderar kring i vår vardag. Av de 

händelser som vi uppmärksammar är det en liten andel som vi tycker är verkligt 

viktiga frågor. Det allra mesta sorteras och filtreras bort. Verkligheten är alltför 

obegränsad och mångfasetterad för att vi själva ska kunna skapa oss en  

sammanhållen bild av den. Samtidigt har vi människor ett behov av orientering och 

vi söker därför ledtrådar i vår omgivning för att få reda på vad som har hänt, vad 

som är viktigt och vad som kräver åsikter och handlingar. Ett sätt som vi använder 

oss av för att få hjälp med att organisera våra erfarenheter och upplevelser av  
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verkligheten är att ta del av medier. Medierna är särskilt viktiga för oss för att ge 

ledtrådar om vad som står på samhällets dagordning (Strömbäck 2009, s. 102–103). 

Trots att medierna hjälper oss beskriva verkligheten fungerar inte nyhetsjournalistik 

som en neutral spegel av verkligheten. Istället bör mediernas innehåll ses som 

(re)konstruktioner av verkligheten, enligt medieforskaren Jesper Strömbäck.  

Journalistik handlar om att välja och att välja bort. Då medieformatet är begränsat 

är det omöjligt för medierna att rapportera om allt som händer i världen. Därför ger 

medierna alltid ofullständiga bilder av verkligheten (Strömbäck 2006, s. 166; 

McCombs 2006, s. 45). Medier kan också välja att rapportera om valda händelser 

utifrån sina egna dagordningar. 

Historiskt sett har synen på massmediernas effekter och makt varierat enormt. 

Olika synsätt har varit rådande under de senaste 80–90 åren. Från runt 1920 till 

slutet av 1940-talet var den förhärskande uppfattningen att medierna var närmast 

allsmäktiga. Människor sågs som tomma tavlor som fylldes med innehåll av  

medierna (eller snarare av de som kontrollerade medierna). Ett våldsamt medie-

innehåll förväntades exempelvis göra människor mer våldsamma. Därefter följde 

en period som sträckte sig från slutet av 1940-talet till slutet av 1960-talet eller 

början av 1970-talet, då massmedierna ansågs närmast maktlösa. Bakgrunden till 

denna förändring var bland annat framväxten av nya forskningsmetoder, så som 

vetenskapliga enkätmetoder, opinionsundersökningar och experiment. Den samtida 

medieforskningen visade att medieinnehåll inte kunde likställas med medieeffekt. 

Forskarna fann ingen direkt länk mellan stimulus från medierna och responsen från 

publiken. Mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet började föreställningen 

om mediernas maktlöshet ifrågasättas och en ny övergripande syn på mediernas 

effekter växte fram. Massmedierna sågs, och ses hädanefter, som mäktiga.  

Tankesätten inom medieforskningen förändrades och man omdefinierade vad som 

räknas som medieeffekter och hur påverkansprocessen ser ut. I dag vet vi att  

medieeffekter alltid uppstår i ett samspel mellan samhällsfaktorer, medieinnehåll 

och personliga erfarenheter och egenskaper hos medborgarna (Strömbäck 2006, s. 

7–10; Strömbäck 2009, s. 84–90, Shehata 2012, s. 317–320). 

Den kortfattade beskrivningen ovan ger en förenklad bild av den etablerade 

historieskrivningen. I nyare historisk forskning har man kommit fram till att det inte 

har funnits någon period då medierna sågs som allsmäktiga. Den kortfattade  

historiska översikten kan ändå användas för att kontrastera olika synsätt på och 

missuppfattningar om massmediernas makt. Det står klart att synen på mediernas 

effekter har förändrats under de senaste decennierna, vilket har hängt samman med 

förändringar inom politik och samhälle, förändringar av medielandskapet och  

förändringar av sättet att definiera och undersöka medieeffekter (Strömbäck 2009, 

89–90, Shehata 2012, s. 317–320). 

En viktig teori om massmediernas makt inom medieforskningen är  

dagordningsteorin (agenda-setting theory). Dagordningsteorin säger att  



 23 

massmedierna har stor betydelse för – eller makt över – vilka frågor som människor 

uppfattar som viktiga. Medierna anses med andra ord ha dagordningsmakt. De  

frågor som medierna uppmärksammar ofta, och därmed prioriterar, är de frågor som 

människor starkt tenderar tycka är viktiga samhällsfrågor. Ju mer medierna  

uppmärksammar ett visst ämne, desto viktigare kommer ämnet att framstå för  

allmänheten. Omvänt är sannolikheten mycket låg att allmänheten kommer att 

tycka att en fråga är viktig om medierna inte rapporterar om den (Strömbäck 2006, 

s. 10–11; Järvå & Dahlgren 2013, s. 314–315). 

Dagordningsteorin brukar delas in i två olika nivåer. Den första nivån handlar 

om att medierna påverkar vilka sakfrågor som människor tänker på och har åsikter 

om. Den andra nivån handlar om hur människor uppfattar de sakfrågor som  

medierna rapporterar om. Om vi tar ämnet arbetslöshet som exempel kan  

massmedierna dels få oss att tänka på arbetslösheten oftare och få oss att se  

arbetslösheten som en viktigare fråga genom att regelbundet framhäva ämnet på 

bästa sändningstid (första nivån). Dels kan de rama in frågan så att de endast speglar 

ett visst perspektiv av debatten, så som att arbetslösheten minskar, ökar, domineras 

av unga, invandrare, akademiker och så vidare (andra nivån) (Järvå & Dahlgren 

2013, s. 315). 

Dagordningsteorin är en av de mest utforskade teorierna om mediernas effekter. 

Hundratals studier har genomförts i olika länder och med olika metodologiska  

ansatser som har resulterat i ett omfattande empiriskt stöd för mediernas  

dagordningsmakt. Medierna har visat sig ha en avsevärd makt att påverka vilka  

frågor som människor tycker är viktiga. Ett grundläggande antagande som har kon-

staterats är att massmedierna inte är särskilt framgångsrika i att tala om för  

människor vilka åsikter de ska ha. Men de är oerhört framgångsrika i att tala om för 

sin publik vad de ska ha åsikter om (Strömbäck 2009, s. 106; Shehata 2012, s. 320). 

Offentlig och privat sektor 

Innan jag presenterar teorier om digitaliseringens påverkan på butiker inom  

detaljhandeln vill jag klargöra att det inte är helt oproblematiskt att jämföra privata 

företag med offentligt finansierade institutioner som jag ämnar göra i en komparativ 

undersökning. Det kräver medvetenhet om att offentlig och privat sektor skiljer sig 

åt på många punkter. Jag vill synliggöra några punkter som skiljer sektorerna åt. En 

offentlig organisation har en folkvald ledning och handlar på uppdrag av politiskt 

valda organ. Det gäller inte privata företag, som i många fall är ansvariga inför en 

styrelse som utgår ifrån företagets aktieägare. Privata företag bedriver sina  

verksamheter på en ekonomisk marknad med fri konkurrens, vilket inte gäller för  

offentliga organisationer. Demokratisk hänsyn, värderingar om rättssäkerhet och 

hänsyn till det gemensamma tillägnas en helt annan vikt i offentliga organisationer 

än i privata företag. Det krävs också en större tonvikt på öppenhet, insyn,  
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likabehandling och förutsägbarhet i offentliga organisationer än i privata företag 

(Christensen m.fl. 2005, s. 13–19). 

Trots skillnader mellan sektorerna är min uppfattning att organisationer inom 

den offentliga sektorn närmar sig den privata sektorn alltmer, bland annat genom 

framväxten av New Public Management. New Public Management (NPM) är  

organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn från 

1990-talet, som bygger på tanken att offentlig och privat verksamhet kan styras och 

administreras på ett likartat sätt (Karlsson, Nationalencyklopedin, sökord: new  

public management [2018-05-13]). Att offentliga organisationer börjar likna  

privata företag märks bland annat då kundperspektivet vinner alltmer  

uppmärksamhet hos offentliga organisationer. På biblioteken talas det om ett nytt 

förhållningssätt, där besökaren, som har börjat benämnas kunden, står i fokus och 

där biblioteken, likt butiker, förväntas vara serviceinriktade och ha ett användar-

orienterat synsätt (se avsnittet Bibliotekens roll i det digitala samhället i kapitlet 

Forskningsöversikt). Enligt Sundström (2008, s. 9, 13–14) inspireras biblioteken av 

detaljhandeln både vad gäller kundtänkande och marknadsföring. 

Mot denna bakgrund finner jag det intressant att studera om det samtida teknik-

skiftet, som påverkar stora delar av samhället, påverkar offentliga organisationer 

och privata företag på liknande vis. Näringslivet har, liksom bibliotek och andra 

offentliga organisationer, påverkats av informationsteknikens utveckling. Då det 

finns många olika typer av offentliga organisationer och privata företag väljer jag 

att avgränsa mig till att titta närmare på hur just butiker inom detaljhandeln och 

bibliotek påverkas av digitaliseringen. I följande avsnitt presenteras teorier om hur 

fysiska butiker inom näringslivet påverkas av digitaliseringen. Senare, i uppsatsens 

resultatdel, gör jag en jämförelse där jag ställer teorierna om digitaliseringens  

påverkan på butiker i relation till hur digitaliseringen påverkar de svenska  

biblioteken. 

Digitaliseringens påverkan på butiker 

Den nya ekonomin 

I Sveriges Industriförbunds (Svenskt Näringsliv) rapport Den nya ekonomin:  

teknikskifte och en ny affärslogik (2000) skriver författaren Thomas Falk att vi  

befinner oss i en historisk brytningstid där industrisamhällets affärsmodeller och 

värderingar inte längre gäller. Falk förklarar att en ny affärslogik har börjat ta form 

till följd av informationsteknikens genombrott. Den nya affärslogiken kallas den 

nya ekonomin. Falk anser att utvecklingen av den nya ekonomin är en naturlig  

fortsättning på den gamla ekonomin, som han likställer med industrisamhällets  

affärsmodeller. Han ser den nya ekonomin som ett resultat av många års  

investeringar i informationsteknik. Författaren hävdar att den nya ekonomin  
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innebär nya förutsättningar för hela näringslivet och den offentliga sektorn (Falk 

2000, s. 9ff., 57).  

Falk delar in industrialismen i fem teknikskiften, det vill säga fem skeden som 

vart och ett har dominerats av en tongivande och drivande teknikbas. Med teknikbas 

menar han den teknik som skapar de grundläggande produktionsförutsättningarna 

under en viss tidsperiod. Industrialismens tekniska innovationer är enligt Falk 

(2000, s. 11): ångmaskinen, som fick sitt genombrott i slutet av 1700-talet,  

järnvägarna, som började byggas i mitten av 1800-talet, elektriciteten, som  

introducerades i slutet av 1800-talet, förbränningsmotorn, som satte sin prägel på 

1900-talet och informationstekniken, som har etablerats som 2000-talets teknikbas. 

Den affärslogik som var rådande under industrialismens fyra första teknikskiften 

kännetecknas till stor del av förmågan att uppnå arbetsbesparingar genom att ersätta 

människors fysiska arbete och muskelkraft med maskiners styrkekraft.  

Produktiviteten ökade under denna tid genom en rationalisering av fysiska  

processer och flöden (Falk 2000, s. 9ff.). 

Under 2000-talet förändrades produktionsvillkoren inom näringslivet, då  

informationstekniken blev den nya teknikbasen. Övergången till elektronisk  

kommunikation resulterade i en påverkan på företagens affärsprocesser och  

arbetsorganisation. Informationsteknikens genombrott innebar en rationalisering av 

informationshanteringen inom näringslivet. Alla ekonomiska aktiviteter kräver 

hantering av fysiska flöden och hantering av information. Fysiska flöden innebär 

bland annat att varor som produceras i fabriker transporteras till platser för  

konsumtion och förbrukning. Det beror på att platserna för produktion och  

konsumtion ofta är geografiskt åtskilda. Tidigare gällde detta även informations-

överföring. Att överföra information mellan två platser förutsatte tidigare fysisk 

transport. Brev har under industrialismen framförts med transportmedel så som 

häst, båt, tåg, buss, cykel och sedermera med flyg. Information inom företag har 

förmedlats muntligt eller skriftligt (Falk 2000, s. 9–11). 

Sedan informationsteknikens genombrott har informationsflöden inom företag 

kunnat gå skilda vägar från de fysiska flödena, då tekniska hjälpmedel så som fax, 

telefon och numera elektronisk datakommunikation används. I dag etableras 

elektroniska gränssnitt mellan företag, mellan företag och kunder, mellan  

myndigheter samt mellan myndigheter och medborgare. Begreppen tid och plats är 

grundstenar i industrisamhällets affärslogik och utgör grunden för ekonomisk  

ersättning i fysiska processer. Vid elektroniska kommunikationsprocesser saknar 

tid och plats i stort sett betydelse. Fysiska gränssnitt som tidigare användes till att 

förmedla information, så som bankkontor, kan i dag ersättas av elektroniska  

gränssnitt, så som internetbanker. Det innebär avsevärt lägre kostnader.  

Informationstekniken har, enligt Falk, medfört helt nya möjligheter att hantera och 

sprida information. Han drar slutsatsen att informationsteknik har fått en mycket 

stor praktisk och ekonomisk betydelse för näringslivet, då tekniken höjer  
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produktiviteten i samhället och ökar de ekonomiska vinsterna (Falk 2000, s. 9 ff., 

57 ff.). 

Handelns digitalisering och förändrade affärer 

I forskningsrapporten Handelns digitalisering och förändrade affärer (2017)  

undersöker fem företagsekonomiska forskare vad digitaliseringen innebär för  

detaljhandeln. Forskarna studerar hur digitaliseringen påverkar handelns affärer 

både i termer av hur handelsföretag gör affärer och hur den fysiska butiken –  

affären – påverkas. Forskarna genomför intervjuer och observationer på åtta detalj-

handelsföretag från olika branscher och i olika storlekar (Jonsson m.fl. 2017, s. 11–

14). Forskarna anser att forskning om handelns digitalisering är särskilt viktig då vi 

lever i en tid där det för många aktörer i samhället gäller att ”förändra sig – eller 

dö” (Jonsson m.fl. 2017, s. 11). 

I rapporten beskrivs integration av digitala tekniker inte som något nytt  

fenomen inom handeln. Detaljhandeln har haft ökade inslag av digital teknik sedan 

1970-talet, i form av butiksdatasystem, EAN-koder med mera. Men forskarna  

menar att dagens digitalisering skiljer sig från tidigare utveckling av digital teknik. 

En skillnad är att kundmötet numera har digitaliserats, vilket innebär att  

konsumenternas involvering ökar. Begreppet den digitala konsumenten har vuxit 

fram, för att signalera ett nytt köpbeteende där de digitala gränssnitten mellan kund 

och handel har blivit fler. Konsumenter kan numera via användning av ny teknik, 

så som mobila enheter, utföra digital informationssökning om produkter och priser, 

göra prisjämförelser innan köpbeslut fattas, använda mobila applikationer som  

inköpslistor och e-handla. Det medför, enligt forskarna, att även ”analoga”  

detaljhandelsföretag dras in i digitaliseringen. Det blir svårare för företag att  

undvika digitaliseringen, då företag i princip tvingas välja mellan att vara med och 

driva utvecklingen eller att låta sig bli drivna av den (Jonsson m.fl. 2017, s. 17–18, 

27–29). 

En annan skillnad gentemot tidigare utveckling är den nya teknikens utbredning 

och omfattning. Den digitala tekniken påverkar inte längre bara vissa processer eller 

delar av företag. Det är inte heller endast vissa specifika branscher eller enskilda 

företag som blir påverkade. Istället får digitaliseringen en mer genomgripande  

påverkan på hela detaljhandeln som bransch och påverkar handelsbranschen som 

helhet (Jonsson m.fl. 2017, s. 18, 27). 

Jonsson m.fl. (2017. s. 23–29) kan utifrån sina intervjuer och observationer 

identifiera fem områden där fysiska butiker påverkas av digitaliseringen. Dessa fem 

områden presenteras nedan: 

• Digitaliseringen påverkar hur köp går till. En köpprocess består i allt högre 

grad av en blandning av e-handel och fysisk butikshandel, då verktyg så som 
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appar och webbplatser används för att stödja kunderna före, under och efter 

butiksbesöken. 

• Digitaliseringen påverkar butikernas utseende och utformning. Ett ökat  

inslag av digital teknik påverkar hur det ser ut inuti de fysiska butikerna. 

Införande av e-handel medför exempelvis att en större del av de fysiska  

butikslokalerna används för utlämning av paket. 

• En tredje påverkan på de fysiska butikerna handlar om var butikerna finns. 

I och med e-handel och digitala verktyg når butikerna ut till sina kunder på 

nya sätt. Butikerna blir mer uppsökande och kan se till att befinna sig där 

kunderna befinner sig digitalt. Det medför att butikerna kan tänka  

annorlunda kring sin fysiska placering. En butik behöver exempelvis inte 

vara placerad mitt i en stadskärna för att bli upptäckt, utan kan istället  

placera sig i anslutning till en motorväg. 

• Jonsson m.fl. konstaterar att digitaliseringen påverkar vad butiker erbjuder 

sina kunder. Det kan handla om att butiker erbjuder en ökad service med 

hjälp av olika digitala verktyg. Exempelvis kan en kund i en heminrednings-

butik planera utformningen av sitt kök med hjälp av en dator. Forskarna har 

också identifierat en förskjutning från produkter till tjänster inom  

detaljhandeln. Ett exempel är fysiska klädbutiker som erbjuder sina kunder 

lagning av jeans i sina butiker. 

• Slutligen kan digitaliseringen påverka varför butiker finns till, det vill säga 

vilken funktion de fyller. Butikernas funktioner blir allt viktigare i jämförelse 

med vad e-handeln kan erbjuda. Jonsson m.fl. konstaterar att konsumenter 

efterfrågar tydligare upplevelser och en känsla av ”omsorg” när de befinner 

sig på plats i fysiska butiker. De eftersöker helhetsupplevelser och vill  

betrakta den fysiska butiken som en scen där produkter, butikspersonal, 

andra kunder och atmosfären ska leda till en intensiv känsla av närvaro. 

En slutsats som Jonsson m.fl. drar är att digitaliseringens omvärldsförändringar har 

inneburit ökad konkurrens inom handeln. I och med att digitaliseringen förändrar 

konsumentbeteenden förändrar den även hur detaljhandeln arbetar och behöver  

organisera sig. Digitaliseringen möjliggör exponentiell tillväxt via tillväxt genom 

både fysisk och digital handel. Förmågan att navigera i mötet mellan det fysiska 

och det digitala blir centralt för konkurrenskraften. Det har lett till att medelstora 

aktörer har slagits ut från handelsmarknaden av större aktörer. Forskarna menar att 

utmaningarna med digitalisering blir särskilt kännbara för mellanstora aktörer,  

eftersom de inte har samma finansiella resurser som de globala jättarna har. De 

mellanstora aktörerna har inte heller samma fördelar som små och nya aktörer har, 

som kan hoppa på det digitala tåget från början. Jonsson m.fl. tror att även de stora 

företagen står inför stora utmaningar och behöver se över sina affärsmodeller och 
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format för att kunna klara sig i framtiden. Den nya digitala handelslogiken sätter 

kundens upplevelse i fokus och låter upplevelser vara styrande för hur man på bästa 

sätt ska organisera sig för att möta en ständigt tilltagande konkurrens. ”Nyckeln till 

framtidens affärer tycks ligga i förmågan att navigera i denna förändring och  

balansera det befintliga och det föränderliga”, konstaterar de (Jonsson m.fl. 2017, 

s. 12, 44–48). 
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Material och metod 

I det här kapitlet presenteras mina val av material och metoder. Jag inleder kapitlet 

med en presentation av det empiriska materialet. Därefter beskrivs valet av  

kombinerade analysmetoder. Jag övergår sedan till att beskriva mitt kvantitativa 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur jag har gått till väga 

kvalitativt. 

Presentation av materialet 

När jag studerar biblioteksvärldens intresse för digitalisering genomför jag  

dokumentär forskning, vilket innebär att undersökningarna har dokument som  

primär datakälla. Begreppet dokument inrymmer en föreställning om att den  

information som ett dokument innehåller har ett värde som överstiger dess  

bokstavliga innehåll. Dokument kan användas som datakälla för att uppdaga saker 

som inte omedelbart framgår vid en genomläsning. Dokumentär forskning brukar 

av den anledningen inte uteslutande bestå av en ren faktainsamling från dokument. 

Den brukar också innefatta tolkning av dokumenten och ett sökande efter dolda 

innebörder och strukturer (Denscombe 2016, s. 319). 

För att studera biblioteksvärldens intresse för digitaliseringen behövde jag  

inledningsvis göra ett urval av undersökningarnas material. Jag bestämde mig för 

att studera artiklar i tidskriften Biblioteksbladet från 2012–2016. Biblioteksbladet 

är Svensk Biblioteksförenings medlemstidning. Tidskriften har givits ut sedan 

1916. Under de studerade åren gavs tidskriften ut 8–10 gånger per år.  

Biblioteksbladet har till uppgift att ”vara ett av Sveriges ledande organ för en  

levande och ifrågasättande biblioteksdebatt” (Biblioteksbladets webbsida > Om oss 

[2018-05-13]). Jag väljer att hämta material från just Biblioteksbladet på grund av 

att Svensk Biblioteksförening har en framträdande roll inom den svenska  

bibliotekssektorn. De arbetar för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och 

funktioner och ger ut en väletablerad medlemstidning till sina 3353 medlemmar 

(Svensk biblioteksförenings webbsida > Om oss [2018-05-13]; Svensk Biblioteks-

förening 2017, s. 20). Tidskriftens läsare består till stor del av föreningens  

medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är förmodligen verksamma inom  

biblioteksbranschen. Det kan även tänkas finnas andra biblioteksintresserade som 

läser tidskriften. Tidskriftens skribenter är förmodligen också biblioteksverksamma 

eller på andra vis insatta i biblioteksbranschen. Jag väljer att samla in tidskrifts-

material från 2010-talet på grund av ämnets aktualitet. Det är först på senare år som 

vi har kunnat se den moderna teknikens stora utbredning i samhället. 
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Vid studiet av digitaliseringens påverkan på aktörer från olika branscher utgörs 

materialet av forskning och teorier om digitaliseringen. En förhoppning är att 

undersökningar av det valda materialet ska kunna säga något om digitaliseringens 

påverkan och de rådande uppfattningarna om digitalisering inom den svenska 

bibliotekssektorn. 

Kombinerade analysmetoder 

Det empiriska materialet består av tidskriftsartiklar, forskning och teorier som  

presenteras i uppsatsen. Därför används textanalytiska metoder för att genomföra 

denna studie. Jag väljer att studera hur intresset för digitaliseringen ser ut inom den 

svenska biblioteksvärlden genom att ta reda på i vilken omfattning ämnet  

digitalisering behandlas i tidskriften Biblioteksbladet under 2012–2016 och hur  

digitaliseringen framställs när den omnämns i tidskriften. För att ta reda på detta 

används både kvantitativ och kvalitativ metod. Hjerm & Lindgren (2014, s. 185–

190) skriver att man kan vinna mycket på att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

metod. Enligt författarna är det alltid forskningsfrågorna som måste avgöra metod-

valet. I mitt fall finner jag det lämpligt att först använda en kvantitativ metod för att 

kvantifiera, det vill säga räkna antalet förekomster av begreppet digitalisering i  

tidskriften Biblioteksbladet. På så vis har jag för avsikt att besvara den första  

frågeställningen, som handlar om i vilken omfattning ämnet digitalisering  

behandlas i tidskriften under åren 2012–2016. Därefter finner jag det lämpligt att 

göra kvalitativa närläsningar av de artiklar som begreppet förekommer i, för att 

kunna besvara den andra frågeställningen som handlar om hur digitaliseringen 

framställs när den omnämns i tidskriften. Med en kombination av metoderna  

hoppas jag kunna besvara frågeställningarna och säga något om hur intresset för 

digitaliseringen ser ut i stort inom den svenska biblioteksvärlden. 

Uppsatsen syftar också till att samla kunskap om digitaliseringens påverkan på 

aktörer från olika branscher. Jag väljer att rikta in mig på detaljhandelsbranschen 

och biblioteksbranschen. För att få kunskap om branscherna vänder jag mig till  

teorier om digitaliseringens påverkan på detaljhandelsföretag och samlar in tidigare 

forskning om digitaliseringens påverkan på bibliotek. Jag finner det lämpligt att 

genomföra en kvalitativ textanalytisk undersökning för att jämföra hur aktörerna 

har blivit påverkade av digitaliseringen. På så vis ämnar jag besvara den tredje  

frågeställningen, som handlar om vilka likheter och skillnader som kan urskiljas 

mellan hur butiker och bibliotek påverkas av digitaliseringen. 

I följande del av detta avsnitt beskrivs hur jag har gått till väga för att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ analysmetod, för att ta reda på hur intresset för  

digitaliseringen ser ut inom biblioteksvärlden. 

Hjerm & Lindgren (2014, s. 190) skriver att kombinerade analysmetoder,  

oavsett vad en studies resultat blir, leder till förbättrade möjligheter att fånga in en 
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så mångfasetterad bild av ett studieobjekt som möjligt. Författarna (2014, s. 187–

189) presenterar strategier för metodkombination som kan användas för att uppnå 

den situation där kvantitativ och kvalitativ metod kompletterar varandra på det sätt 

som är bäst lämpat för den aktuella studien. När jag läser författarnas presentation 

av kombinationsstrategier känner jag igen mitt metodologiska tillvägagångssätt i 

den strategi som Hjerm & Lindgren (2014, s. 188) kallar sequential explanatory 

strategy. Strategin innebär att man genomför två delstudier, där man först samlar in 

och analyserar kvantitativa data och sedan samlar in och analyserar kvalitativa data. 

Resultaten från de två delstudierna integreras sedan i studiens tolkande del/ 

slutdiskussion. Poängen med att använda den här strategin för metodkombination 

är oftast, enligt författarna, att man vill ta hjälp av kvalitativa analysresultat för att 

bättre kunna förstå och tolka de mönster som framträder i den kvantitativa analysen. 

I min studie menar jag att kvantitativ metod lämpar sig väl för att jag ska kunna 

räkna antalet förekomster av begreppet digitalisering i tidskriften Biblioteksbladet. 

På så vis hoppas jag kunna säga något om i vilken omfattning ämnet digitalisering 

behandlas i tidskriften. Jag tänker mig att jag behöver undersöka materialet djupare 

och fånga in en så mångfasetterad bild av studieobjektet som möjligt för att kunna 

säga något om biblioteksvärldens intresse för digitalisering. Därför väljer jag att 

komplettera den kvantitativa undersökningen med en kvalitativ undersökning av 

materialet. Med hjälp av en kvalitativ metod vill jag analysera hur begreppet  

digitalisering används i materialet och försöka utläsa om det framträder en positiv 

eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriften. 

I följande avsnitt beskriver jag hur jag har gått till väga metodologiskt. Först 

presenterar jag mitt kvantitativa tillvägagångssätt. Därefter följer en presentation 

av hur jag har gått till väga kvalitativt. 

Kvantitativt tillvägagångssätt 

Min kvantitativa undersökning genomfördes för att ta reda på i vilken omfattning 

ämnet digitalisering behandlas i Biblioteksbladet under åren 2012–2016. Jag valde 

att ta reda på detta genom att kvantifiera, det vill säga räkna antalet förekomster av 

begreppet digitalisering i tidskriftens artiklar. Jag inspirerades av metoden  

kvantitativ innehållsanalys vid genomförandet av undersökningen. Vid en  

fullständig kvantitativ innehållsanalys ingår följande steg: samla in och avgränsa 

ett material, konstruera ett analysinstrument som anger vad som ska noteras i 

materialet (ett kodschema), skapa en ordlista där enheterna (ord/teman/annat)  

specificeras, genomföra en pilotstudie av en liten del av materialet och slutligen 

bearbeta hela materialet samt sammanställa och tolka resultatet (Bergström & 

Boréus 2005, s. 48–53). Jag valde att genomföra min undersökning genom att samla 

in och avgränsa mitt material, bestämma reglerna för vad som skulle noteras i 

materialet, bearbeta materialet, göra en ytterligare avgränsning och därefter  



 32 

sammanställa och tolka resultatet. Mitt tillvägagångssätt skiljer sig från innehålls-

analysens då jag genomför en undersökning i mindre skala. Jag undersöker  

förekomsten av ett begrepp i en tidskrift och konstruerar därför ingen ordlista. Jag 

genomför heller ingen pilotstudie inför genomförandet av min undersökning, annat 

än en genomsökning av Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning 

Bibban från 2008–2016, som ger en uppfattning om hur intresset för  

digitaliseringen ser ut i ett nordiskt grannland (se avsnittet Avgränsningar). Vad  

gäller kodschema bestämde jag kort och gott reglerna för vad som skulle noteras i 

mitt material och följde sedan dessa regler. Kvantitativ  

innehållsanalys har fungerat som ett bra stöd för mig eftersom metoden brukar  

användas till att finna mönster i större material. Med hjälp av kvantitativ innehålls-

analys kan man eftersöka manifesta inslag i texter, det vill säga sådant som uttrycks 

explicit. Metoden brukar användas för att exempelvis undersöka uppmärksamhet 

för ett visst ämne i massmedia eller komma åt allmänna värderingar i ett samhälle 

(Bergström & Boréus 2005, s. 45–48). Med inspiration från kvantitativ innehålls-

analys hoppades jag att min undersökning av Biblioteksbladets tidskriftsartiklar 

skulle kunna säga mig något om intresset för digitalisering i stort, inom  

biblioteksvärlden. 

Vid genomförandet av min kvantitativa undersökning började jag således med 

att samla in och avgränsa mitt material. För att få åtkomst till tidskriftens artiklar 

vände jag mig till Biblioteksbladets webbplats, där tidskriften Biblioteksbladet finns 

tillgänglig som e-tidning, det vill säga i form av digitala upplagor. Jag avgränsade 

mig till att samla in material från 2012–2016. Under de åren har Svensk Biblioteks-

förening gett ut 43 nummer av Biblioteksbladet. 42 stycken av dessa nummer fanns 

vid utförandet av min undersökning tillgängliga i digital form på Biblioteksbladets 

webbplats. Men ett nummer – Biblioteksbladet nummer 4 från 2015 – fanns vid 

utförandet inte tillgänglig på webbplatsen. Istället fann jag bara en felaktig länk. 

Därför mailade jag Svensk Biblioteksförening, som skickade mig ett fysiskt  

exemplar av numret. Jag har med andra ord studerat 42 digitala nummer och ett 

fysiskt nummer av tidskriften. För att få tag i det specifika numret av tidskriften 

hade jag också kunnat gå till ett bibliotek. I vissa av tidskriftens nummer följde det 

med en bilaga vid namn ”Aktuellt från Svensk biblioteksförening”. Jag valde att 

utesluta bilagans artiklar från min undersökning. 

Därefter kvantifierade jag tidskriftens alla artiklar med hjälp av dator- 

programmet Foxit Readers sökfunktion. Jag bestämde reglerna för vad som skulle 

noteras i materialet och valde att använda mig av sökordet digitalisering för att få 

fram de artiklar som behandlar digitalisering i tidskriften. Vad gäller det fysiska 

exemplaret av tidskriften, som inte fanns tillgängligt som digital upplaga på  

Biblioteksbladets webbplats vid utförandet av min undersökning, läste jag igenom 

numret manuellt och markerade de artiklar som innehöll termen digitalisering. 
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I nästa steg tittade jag igenom de träffar som jag hade fått fram, både digitalt 

och analogt, för att göra ett ytterligare urval. Jag valde bort alla faktarutor,  

kalendarier, bildtexter och annonser och behöll alla artiklar som hade en rubrik, en 

brödtext och en eventuell ingress. Texternas omfång varierade och det som  

förenade dem var att de alla benämner digitalisering. Efter min urvalsprocess stod 

det klart att mitt material bestod av 111 texter i form av artiklar, reportage, krönikor, 

recensioner och notiser. I min uppsats benämner jag dem texter eller artiklar,  

oavsett deras form. 

Därefter sammanställde jag och tolkade resultatet. Den kvantitativa  

undersökningens resultat och min tolkning av resultatet finns att läsa i kapitlet  

Resultat. En vidare analys finns att läsa i kapitlet Slutdiskussion. 

Jag är medveten om att det hade varit möjligt att utöka antalet sökträffar i  

metoden genom att använda mig av fler sökord. Men med tanke på uppsatsens syfte 

och omfång anser jag att sökmetoden genererade ett tillräckligt stort material för att 

genomföra min studie. 

Under sökprocessen upptäckte jag dock ett problem med min sökmetod.  

Tidskriften Biblioteksbladet använder sig av avstavning och under sökprocessens 

gång märkte jag att avstavade ord inte dök upp som sökträffar i Foxit Readers  

sökfunktion. Det innebär att artiklar där begreppet digitalisering har avstavats i  

tidskriften inte har inkluderats bland mina sökträffar. Enligt min uppfattning  

avstavades sökordet endast vid ett fåtal fall. Därför gjorde jag bedömningen att ändå 

använda mig av sökmetoden för att genomföra min undersökning. Jag vill därmed 

förtydliga att mitt kvantifierade resultat inte ger en heltäckande bild av alla artiklar 

som behandlar digitalisering i Biblioteksbladet under åren 2012–2016. Jag har  

medvetet gjort de urval och avgränsningar som jag beskriver här ovan, vilket har 

resulterat i ett material bestående av 111 artiklar som benämner digitalisering. 

Kvalitativt tillvägagångssätt 

När jag hade genomfört den kvantitativa undersökningen övergick jag till att göra 

en kvalitativ undersökning. Den bestod av närläsningar av de tidskriftsartiklar som 

jag hade fått fram i den kvantitativa undersökningen. Vid närläsningarna fokuserade 

jag på att studera hur digitaliseringen framställdes i materialet. Jag inspirerades av 

den metod som Johannessen & Tufte (2003, s. 109–115) kallar analys av menings-

innehåll. Metoden är en kvalitativ version av innehållsanalys och används för att 

studera meningsinnehåll i datamaterial. Vid en fullständig analys av menings- 

innehåll ingår följande steg: samla in material och gör om det till texter, koda  

texterna, klassificera koderna i kategorier eller teman, sortera datamaterialet efter 

dessa kategorier, undersök datamaterialet så att meningsfulla mönster kan  

identifieras och värdera slutligen de identifierade mönstren i ljuset av befintlig 

forskning och teorier, så att en liten uppsättning överförbar kunskap etableras.  
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Metoden kan också något förenklat delas in i fyra faser (Johannessen & Tufte 2003, 

s. 109–115) och det är dessa faser som jag till stor del har följt vid genomförandet 

av denna kvalitativa undersökning. I metodens första fas, helhetsintryck och  

sammanfattning av meningsinnehåll, ges forskaren möjlighet att komma nära det 

datamaterial som ska analyseras. Forskaren läser igenom hela materialet och letar 

efter intressanta och centrala teman i det. Vid den kvalitativa undersökning som jag 

genomförde läste jag igenom tidskriftsartiklarna noggrant. Jag tittade inte bara på 

hur begreppet digitalisering användes, utan läste igenom artiklarna från början till 

slut flera gånger för att få ett helhetsintryck av texterna och en uppfattning om hur 

digitaliseringen värderades. Metodens nästa fas, koder, kategorier och begrepp, går 

ut på att hitta meningsbärande element i materialet som är relevanta för de  

forskningsfrågor som ska besvaras. Jag genomförde undersökningen för att ta reda 

på om jag kunde utläsa en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i 

artiklarna. Inför genomförandet av denna undersökning var min uppfattning att  

diskussioner om bibliotek och digitalisering ofta tenderar att leda till ett  

ifrågasättande av eller ett möjliggörande för biblioteks framtid. Därför var min  

intention att studera ifall digitaliseringen framställdes som en möjlighet för eller ett 

hot mot biblioteken i texterna. Jag valde med andra ord vilka koder/kategorier som 

jag ville använda baserat på mina förkunskaper. Jag påbörjade min kodningsprocess 

och kodade, det vill säga kategoriserade materialet utifrån kategorierna möjlighet 

och hot. Kodning är ett sätt att ordna och indexera ett material. Lindgren (2014, s. 

45) beskriver kodning som ”ett avgörande redskap för att börja bena ut vad dina 

data har att säga”. Johannessen & Tufte (2003, s. 111) skriver att kodning används 

för att upptäcka och organisera de utsnitt som är meningsfulla i ett datamaterial. 

Kodning reducerar och ordnar ett material så att det blir analyserbart. 

Ganska snabbt in i min kodningsprocess insåg jag att skribenterna i Biblioteks-

bladet sällan explicit presenterade sin uppfattning gentemot digitaliseringen.  

Istället innefattade mitt material i många fall skribenternas implicita attityder  

gentemot digitaliseringen. Det visade sig vara svårt att finna utsagor där  

digitaliseringen framställdes som ett direkt hot mot bibliotekens framtid. Med 

denna insikt i åtanke bestämde jag mig för att byta kodord. Jag ansåg att det var mer 

fruktbart att använda mig av andra koder för att analysera mitt material. Jag  

bestämde mig för att försöka utläsa om digitaliseringen framställdes som en  

möjlighet eller en utmaning för biblioteken i Biblioteksbladet under 2012–2016 

istället. Jag valde att utgå ifrån distinktionen möjlighet–utmaning framför  

möjlighet–hot eftersom jag tänkte mig att utmaning skulle vara en kategori som var 

lättare att identifiera i texterna än kategorin hot. Jag definierade utmaning som ett 

brett begrepp som kan innefatta både mindre utmaningar som bibliotek kan hantera 

och större hot som kan innebära en fara för bibliotekens framtid. 

När jag hade valt nya koder/kategorier började jag om på nytt. Jag läste igenom 

hela materialet och kodade det utifrån kodorden möjlighet och utmaning. I de  
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artiklar där flera attityder till digitaliseringen framträdde kategoriserade jag  

artiklarna utifrån den attityd som var tydligast framträdande. Under kodprocessens 

gång kunde jag konstatera att digitaliseringen i ett fåtal artiklar varken framställdes 

som en möjlighet eller en utmaning för biblioteken. I dessa fall använde jag mig av 

kodordet övrigt. De kodord som användes vid kodningen av materialet var därför 

möjlighet, utmaning och övrigt. 

 Analysmetodens tredje fas kallas kondensering och där är avsikten att  

abstrahera det meningsinnehåll som finns i de fastställda koderna. Kondensering 

innebär med andra ord att de textelement som har identifierats som meningsbärande 

bryts ut från det övriga materialet. I mitt fall analyserar jag artiklarna som helheter 

och studerar vilken attityd som är mest framträdande i varje artikel. Här nedan  

presenteras ett utdrag ur en artikel för att exemplifiera hur resonemangen i en artikel 

som jag menar framställer digitaliseringen som en möjlighet kan se ut: 

– Biblioteksfilialer och bokbussar läggs ner, utlåningen minskar, läsning bland barn- och ung-
domar minskar, läsningen bland icke-akademiker sjunker, glappet mellan utbildad och outbil-
dad ökar, bokutgivningen förändras vilket självklart påverkar bibliotekens utbud. Samtidigt har 
vi ny teknik och digitalisering som ger nya möjligheter och påverkar biblioteken starkt (3). 

I citatet presenteras många utmaningar som biblioteken står inför och behöver 

handskas med. Men digitaliseringen framställs i artikeln som en motpol mot dessa 

utmaningar. Jag tolkar utsagan som att det finns en möjlighet att digitaliseringen 

kan rädda biblioteken, när andra krafter utmanar dem. Jag menar därför att denna 

artikel framställer digitaliseringen som en möjlighet för biblioteken och kodar  

artikeln därefter. Citaten som presenteras i det här avsnittet avslutas med en referens 

i form av ett nummer inom parentes. Numret refererar till den artikel som citatet är 

hämtat från. En lista över de analyserade artiklarna presenteras i kapitlet Artikel-

förteckning. 

I följande stycke presenteras ett utdrag ur en artikel för att exemplifiera hur 

resonemangen i en artikel som jag menar framställer digitaliseringen som en  

utmaning kan se ut:  

Något annat som Karin Linder ser är att samhället förändras snabbt och på många sätt,  
exempelvis när det gäller digitalisering, polarisering, urbanisering och ökad mångfald.  

– Det gäller att vi står beredda att ringa in olika framtidsscenarion, inte bara utvärderar  
gårdagen. Jag tror också att biblioteken har en viktig roll när det gäller det livslånga lärandet, 
man vet inte hur många av oss som kommer ha arbete i framtiden (110). 

I citatet beskrivs digitaliseringen som en av flera krafter som påverkar samhället på 

ett sätt som är svårt att förutsäga. Jag kan utläsa en ton av ovisshet i citatet, där 

digitaliseringen framstår som möjligt hotfull. Jag menar därför att denna artikel 

framställer digitaliseringen som en utmaning för biblioteken och kodar den därefter. 
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I den sista fasen av analysen, sammanfattning, sammanfattas det menings- 

bärande materialet. En presentation av hur digitaliseringen framställdes i artiklarna 

finns att läsa i uppsatsens följande kapitel, där studiens resultat presenteras. 

Den andra kvalitativa undersökningen som genomfördes var en komparativ  

textanalytisk undersökning. Jag ville ta reda på om digitaliseringen påverkar olika 

branscher på liknande eller olika vis. Jag avgränsade mig till att studera två 

branscher: detaljhandels- och biblioteksbranschen och jämförde digitaliseringens 

påverkan på dessa branscher. Jag tog hjälp av Thomas Falks (2000) teori om den 

nya ekonomin och Anna Jonsson m.fl.:s (2017) teori om digitaliseringen av  

handelsföretag för att få reda på hur detaljhandeln påverkas av digitaliseringen. Jag 

studerade tidigare forskning för att få reda på hur biblioteken påverkas av  

digitaliseringen. Jag vävde också in mina egna förkunskaper i analysen. De likheter 

och skillnader som kunde urskiljas mellan hur butiker och bibliotek påverkas av 

digitaliseringen, och studiens övriga resultat, presenteras i kapitlet Resultat. Jag vill 

förtydliga att det är mina egna subjektiva bedömningar som ligger till grund för 

analyserna. 
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Resultat 

I detta kapitel presenterar och analyserar jag undersökningens resultat. Först  

presenterar jag den kvantitativa undersökningens resultat. Därefter presenterar jag 

resultaten för mina två kvalitativa undersökningar. 

Kvantitativa resultat 

Antal artiklar och artiklarnas fördelning över tid 

Jag genomförde en kvantitativ undersökning där jag undersökte i vilken omfattning 

ämnet digitalisering behandlas i Biblioteksbladet. Här presenteras resultaten för min 

undersökning. Undersökningen visade att 111 av 1463 artiklar, det vill säga ungefär 

åtta procent av Biblioteksbladets artiklar från 2012 till 2016, behandlar  

digitalisering (se fullständig tabell i Bilaga). Ämnet diskuteras således i en  

betydande omfattning i tidskriften, vilket visar på att det finns ett intresse för  

digitaliseringen. 

När vi tittar närmare på det insamlade materialet och dess fördelning över tid 

ser vi att antalet artiklar om digitalisering i tidskriften minskar under den studerade 

tidsperioden (se Figur 1). Förklaringen till detta är att det totala antalet artiklar i 

Biblioteksbladet minskar, vilket trendlinjen i Figur 1 visar. 

Figur 1. Antal artiklar i Biblioteksbladet 2012–2016 och antal artiklar som behandlar  
digitalisering, fördelat efter tidskriftens nummer 
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Jag finner det anmärkningsvärt att det totala antalet artiklar i Biblioteksbladet  

minskar. Det kan finnas flera orsaker till det faktumet. En förklaring skulle kunna 

vara ett minskat intresse för att läsa tidskriften. Som den här uppsatsen har visat har 

medielandskapet förändrats. Förändrade medievanor och ett förändrat medie- 

landskap leder till att läsare tar till sig information på nya sätt. Ett exempel från 

bibliotekens värld är att uppslagsverk i form av pappersböcker har slutat att  

uppdateras och står och ”samlar damm” i bibliotekslokalerna till förmån för digitala 

uppslagsverk så som Wikipedia (Willstedt 2017, s. 17–18). Allt färre läser pappers-

tidningar (Scheffer 2009, s. 24–25) och vissa menar att den nedåtgående trenden 

inom tidningsbranschen är ett steg mot papperstidningens annalkande död. Kanske 

väljer läsare bort Biblioteksbladet som papperstidning och tar till sig information 

via andra kanaler istället. En annan förklaring till att det totala antalet artiklar i  

Biblioteksbladet minskar skulle kunna vara att artiklarna i tidskriften blir färre men 

längre. Det skulle innebära att tidskriftens omfattning inte påverkas av det  

minskande antalet artiklar. Jag har inte studerat tidskriftens eller artiklarnas  

omfattning i denna undersökning. Om jag hade studerat det hade jag förmodligen 

kunnat säga mer om det minskande antalet artiklar i Biblioteksbladet. 

En observation som jag gör i Figur 1 är att diagrammet visar flera relativt  

regelbundna toppar och dalar i linjen för det totala antalet artiklar i tidskriften. De 

tydliga topparna hör samman med Biblioteksbladets dubbelnummer. Under vissa 

månader har tidskriften slagit ihop två nummer och bildat ett tjockare nummer av 

tidskriften (exempelvis nr 06–07 / 2013 och nr 01–02 / 2015). Det förklarar  

topparna i diagrammet och varför vissa nummer innehåller ett stort antal tidskrifts-

artiklar. Linjen för det totala antalet artiklar i tidskriften visar också tydliga dalar. 

Det tenderar att publiceras färre artiklar i tidskriften i samband med årsskiften. Det 

skulle kunna bero på att tidningsredaktionens aktivitet går ner i samband med jul 

och nyår. 

Som jag konstaterade ovan minskar antalet artiklar om digitalisering i  

tidskriften under den studerade tidsperioden och förklaringen till det är att  

tidskriftens totala antal artiklar minskar. Om vi ser till andelen artiklar om  

digitalisering ser vi att andelen håller sig stadigt kring åtta procent (se trendlinjen i 

Figur 2). Det visar att intresset för digitalisering inte minskar utan är oförändrat 

under perioden, om man ser till andelen artiklar som skrivs om ämnet. 
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Figur 2. Andel artiklar om digitalisering i Biblioteksbladet 2012–2016, fördelat efter tidskriftens 
nummer 

En ytterligare observation som jag gör i den kvantitativa undersökningen handlar 

om antalet artiklar om digitalisering i varje tidskrift. Bland tidskriftens 44 studerade 

nummer visar det sig endast finnas ett nummer av tidskriften som inte innehåller 

någon artikel om digitalisering. Bland de 43 numren som behandlar digitalisering 

innehåller 13 nummer en artikel vardera om digitalisering (se fullständig tabell i 

Bilaga). Enligt dagordningsteorins första nivå påverkar massmedierna vilka  

sakfrågor som människor tänker på och har åsikter om. Massmedierna har stor  

betydelse för vilka frågor som människor uppfattar som viktiga (Järvå & Dahlgren 

2013, s. 315). Biblioteksbladet (det vill säga tidningens redaktion) har med andra 

ord makten över tidskriftens innehåll. Biblioteksbladets skribenter väljer och väljer 

bort samt tolkar och redigerar innehållet. Min undersökning visar att alla nummer 

av Biblioteksbladet under fem års tid innehåller minst en artikel om digitalisering, 

utom i ett fall. Jag tänker att det skulle kunna förklaras med att skribenterna väljer 

att skriva om digitalisering för att hålla igång samtalet om ämnet och se till att det 

omskrivs i tidskriften och inte glöms bort. Om så är fallet innebär det att  

skribenterna arbetar aktivt för att se till att digitaliseringsdiskussionen är ständigt 

närvarande i Biblioteksbladet. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0
1

 /
 2

0
1

2

0
3

 /
 2

0
1

2

0
5

 /
 2

0
1

2

0
8

 /
 2

0
1

2

1
0

 /
 2

0
1

2

0
2

 /
 2

0
1

3

0
4

 /
 2

0
1

3

0
6

-0
7

 /
 2

0
1

3

0
9

 /
 2

0
1

3

0
1

 /
 2

0
1

4

0
3

 /
 2

0
1

4

0
5

 /
 2

0
1

4

0
8

 /
 2

0
1

4

1
0

 /
 2

0
1

4

0
3

 /
 2

0
1

5

0
5

 /
 2

0
1

5

0
8

 /
 2

0
1

5

1
0

 /
 2

0
1

5

0
2

 /
 2

0
1

6

0
4

 /
 2

0
1

6

0
6

 /
 2

0
1

6

0
8

 /
 2

0
1

6

ANDEL ARTIKLAR OM 
DIGITALISERING



 40 

Kvalitativa resultat 

Hur digitaliseringen framställs i artiklarna 

En av de kvalitativa undersökningarna som jag genomförde bestod av en  

genomläsning av totalt 111 artiklar som behandlar digitalisering i Biblioteksbladet 

och en analys av hur artiklarna framställer digitalisering. Jag ville ta reda på om det 

framträder en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriften. För 

att åstadkomma detta valde jag att utgå ifrån begreppsparet möjlighet och utmaning. 

Jag studerade ifall digitaliseringen framställdes som en möjlighet eller en utmaning 

för biblioteken. De kategorier som jag använde mig av vid kodningen av materialet 

var möjlighet, utmaning och övrigt. Kategorin möjlighet stod för en positiv attityd 

gentemot digitaliseringen och kategorin utmaning stod för en negativ attityd  

gentemot digitaliseringen. I de fall då jag inte kunde utläsa någon positiv eller  

negativ attityd gentemot digitaliseringen kategoriserade jag artikeln som övrigt. I 

det här avsnittet presenterar jag resultaten för min undersökning. 

Andelen artiklar som framställer digitalisering som en möjlighet, en utmaning 

och övrigt presenteras i Figur 3. Undersökningens resultat visar att digitaliseringen 

framställs som en möjlighet i 31 av de 111 genomsökta artiklarna (28 procent) och 

att digitaliseringen framställs som en utmaning i 66 av de 111 genomsökta  

artiklarna (59 procent). I 14 av artiklarna (13 procent) kunde jag varken utläsa  

någon positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen. Dessa artiklar  

kategoriserades som övrigt. 

Figur 3. Andel artiklar som framställer digitalisering som en möjlighet, en utmaning och övrigt i  
Biblioteksbladet år 2012–2016 

Möjlighet
28% (31 st)

Utmaning
59% (66 st)

Övrigt
13% (14 st)

Möjlighet Utmaning Övrigt
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Digitaliseringen framställs med andra ord som en utmaning för biblioteken i  

majoriteten av tidskriftens artiklar. Hur fördelningen ser ut över tid presenteras i 

Figur 4. Eftersom antalet artiklar om digitalisering per nummer är få, väljer jag att 

presentera datat på årsbasis istället. Diagrammet visar små skillnader år för år och 

ingenting som tyder på stora attitydförändringar mellan åren. Andelen artiklar som 

kategoriseras som en utmaning för biblioteken är störst under varje år (se Figur 4). 

Jag kan därmed konstatera att digitaliseringen i störst utsträckning framställs som 

en utmaning för biblioteken i mitt material. 

Figur 4. Andel artiklar som framställer digitalisering som en möjlighet, en utmaning och övrigt i  
Biblioteksbladet år 2012–2016, fördelat efter år 

Den andra nivån av dagordningsteorin handlar om hur människor uppfattar de  

sakfrågor som medierna rapporterar om (Järvå & Dahlgren 2013, s. 315). Det  

innebär att Biblioteksbladets skribenter kan välja att spegla ett visst perspektiv på 

digitaliseringsdebatten, i ett försök att få sina läsare att känna något visst för  

digitaliseringen. Min undersökning visar att digitaliseringen framställs som en  

utmaning för biblioteken i majoriteten (59 procent) av tidskriftens artiklar om  

digitalisering. Man kan fråga sig om tidskriftens skribenter vill framhäva  

digitaliseringen som utmanande för biblioteken. Kanske är Biblioteksbladets  

skribenter negativt inställda till digitaliseringen och vill att läsarna också ska bli 

det. Det skulle innebära att skribenterna/tidningsredaktionen har en dold agenda. 

Samtidigt har ett stort antal studier visat att massmedierna inte är särskilt  

framgångsrika i att tala om för människor vad de ska ha för åsikter. Medierna är 

mycket bättre på att tala om för människor vad de ska ha åsikter om än vilka åsikter 

de ska ha (Shehata 2012, s. 320). Min tolkning är därför att Biblioteksbladet i större 

utsträckning påverkar att människor tänker på digitaliseringen än vad de anser om 
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digitaliseringen. Den negativa attityden gentemot digitaliseringen visar sig ändock 

vara övervägande i tidskriften. 

Digitaliseringens påverkan på butiker och bibliotek 

I det här avsnittet presenterar jag den komparativa textanalytiska undersökningens 

resultat. Undersökningen presenterar likheter och skillnader mellan hur  

digitaliseringen påverkar butiker och bibliotek, som privata och offentliga  

organisationer. Analysen baseras på uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska 

utgångspunkter samt mina egna förkunskaper. 

Enligt Falk har en stor förändring skett inom näringslivet till följd av  

informationsteknikens genombrott, nämligen att informationshanteringen har  

rationaliserats. Med teknikens hjälp etableras elektroniska gränssnitt mellan företag 

och kunder, vilket resulterar i att begreppen tid och plats i stort sett saknar betydelse 

vid informationsöverföring (Falk 2000, s. 9–12). Det innebär att information flödar 

snabbare än tidigare och att kunder har tillgång till butiksinformation i stort sett när 

de vill och var de än befinner sig. Detsamma gäller för biblioteksanvändare, som 

med teknikens hjälp ges tillgång till biblioteksinformation i stort sett när de vill och 

var de än befinner sig. Informationshanteringen har således rationaliserats även 

inom bibliotekssektorn. 

Forskarna Jonsson m.fl. instämmer i Falks resonemang om att det har etablerats 

nya elektroniska gränssnitt mellan företag och kunder. De menar att en köpprocess 

i allt högre grad består av en blandning av e-handel och fysisk butikshandel, då 

verktyg så som appar och webbplatser används för att stödja kunderna före, under 

och efter butiksbesöken. Exempelvis kan kunder med hjälp av tekniken utföra  

digital informationssökning om produkter och priser och göra prisjämförelser innan 

köpbeslut fattas. Jonsson m.fl. skriver att kundmötet har digitaliserats och använder 

begreppet den digitala konsumenten för att signalera ett nytt köpbeteende där de 

digitala gränssnitten mellan kund och handel har blivit fler (Jonsson m.fl. 2017, s. 

19, 23, 27–28). 

Jag vill påstå att biblioteksanvändares möte med biblioteken också har  

digitaliserats. På samma sätt som kunder kan utföra digital informationssökning om 

butikers sortiment, öppettider och priser inför, under och efter ett butiksbesök, kan 

biblioteksanvändare utföra digital informationssökning om biblioteks bestånd och 

öppettider och exempelvis göra minneslistor inför, under och efter ett biblioteks-

besök. Bibliotek tillhandahåller också digitala tjänster och resurser som användare 

har åtkomst till oberoende av sin geografiska position. Jag föreslår att begreppet 

den digitala biblioteksanvändaren kan börja användas för att synliggöra  

användarnas digitala möten med biblioteken. 

En skillnad mellan vad butiker erbjuder sina kunder och vad bibliotek erbjuder 

sina användare till följd av digitaliseringen är att butiker erbjuder sina kunder  

e-handel. Det innebär att kunder har möjlighet att beställa varor online via butikers 
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webbplatser eller appar och få dem hemlevererade. Butikernas kunder behöver då 

inte besöka de fysiska butikslokalerna för att få tillgång till butikernas (digitala) 

sortiment.  

Biblioteksanvändare behöver, till skillnad från butikernas kunder, besöka en 

fysisk bibliotekslokal för att skaffa ett lånekort eller ett lånekonto och på så vis få 

åtkomst till bibliotekens fysiska och digitala samlingar. Biblioteksanvändare har 

inte samma möjlighet som de kommersiella butikernas kunder att få fysiska medier 

hemlevererade. Där skiljer sig digitaliseringens påverkan på butiker och bibliotek 

åt. Bibliotek arbetar visserligen uppsökande till viss del och ser till att användare 

får åtkomst till delar av bibliotekens fysiska samlingar på fler platser än i de fysiska 

bibliotekslokalerna, exempelvis genom turer med biblioteksbussar. Flera bibliotek 

arbetar också uppsökande genom boken kommer-verksamhet, som innebär att 

böcker och andra medier levereras hem till personer som inte har möjlighet att ta 

sig till biblioteken själva. Bibliotek erbjuder med andra ord hemleverans av medier 

till personer som har svårt att ta sig till biblioteken. Men övriga användare behöver 

besöka de fysiska bibliotekslokalerna för att få tillgång till bibliotekens fysiska  

samlingar och för att aktivera åtkomsten till alla biblioteksresurser. En annan tjänst 

som biblioteken erbjuder sina användare är att genomföra beställningar av  

biblioteksböcker och andra medier. Användarna behöver dock besöka en fysisk  

bibliotekslokal för att hämta upp sina reserverade medier. 

I Handelns digitalisering och förändrade affärer (2017) konstaterar Jonsson 

m.fl. att digitaliseringen påverkar butikers utseende och utformning. Ett ökat inslag 

av digital teknik påverkar hur det ser ut inuti de fysiska butikerna. Införande av  

e-handel medför exempelvis att en större del av de fysiska butikslokalerna används 

för utlämning av paket (Jonsson m.fl. 2017, s. 23). Ett annat exempel är att vissa 

butiker erbjuder tekniska lösningar för självskanning av varor. 

För bibliotekens del har lokalerna påverkats såtillvida att datorer och annan 

teknologi har börjat användas i bibliotekens utrymmen. Vissa uppgifter som  

tidigare utfördes manuellt av bibliotekspersonal, så som utlåning och återlämning 

av böcker, har i dag i viss mån ersatts av maskiner och tekniska lösningar på många 

bibliotek. Den tekniska utvecklingen påverkar också att bibliotekens utbud och  

medieformer ständigt byts ut (Willstedt 2017, s. 17–18). 

En annan digitaliseringspåverkan på de fysiska butikerna inom detaljhandeln 

handlar om var butiker finns. I och med e-handel och digitala verktyg når butiker 

ut till sina kunder på nya sätt. De arbetar mer uppsökande och kan finnas  

tillgängliga för sina kunder på de platser där kunderna befinner sig digitalt. Det 

medför att butikerna kan tänka annorlunda kring sin fysiska placering. En butik 

behöver exempelvis inte vara placerad mitt i en stadskärna för att bli upptäckt, utan 

kan istället placera sig i anslutning till en motorväg (Jonsson m.fl. 2017, s. 23). 

Jag har inte funnit någon information om att bibliotekslokalers fysiska  

placering påverkas av digitaliseringen på liknande vis. Däremot har digitala  
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bibliotek uppstått till följd av digitaliseringen. Med digitala bibliotek syftar jag  

på digital biblioteksanvändning. Bibliotek arbetar, liksom butiker, för att finnas  

tillgängliga för sina användare digitalt och för att nå ut till människor där de  

befinner sig. I och med fenomenet Bibliotek 2.0 vill biblioteken betona användarnas 

delaktighet i bibliotekens verksamheter. Användarna kan kommunicera med  

biblioteken och använda biblioteken på nya sätt i det digitala samhället (Holmberg 

m.fl. 2009, s. 10ff.). Bibliotek arbetar också mobilt, som jag nämnde tidigare, med 

uppsökande verksamheter så som bokbussar och boken kommer-verksamhet. Det 

uppsökande arbetssättet är därför inget nytt arbetssätt inom biblioteksvärlden. 

Jonsson m.fl. (2017, s. 23) konstaterarar att digitaliseringen påverkar vad  

butiker erbjuder sina kunder. Det kan handla om att butiker erbjuder en ökad  

service med hjälp av olika digitala verktyg. 

Det kan jämföras med att digitaliseringen påverkar vad bibliotek erbjuder sina 

användare. Som jag har konstaterat tidigare erbjuder bibliotek sina användare  

digitala resurser som finns tillgängliga på internet och via appar. Det kan handla om 

e-böcker, ljudböcker, filmer, språkkurser med mera. Bibliotek tillhandahåller  

därmed fler medieformer och resurser än tidigare. Biblioteken arbetar också utifrån 

nya uppdrag till följd av digitaliseringen. Folkbiblioteken har fått i uppdrag att lära 

ut hur den digitala tekniken fungerar och öka allmänhetens digitala kompetens. Ett 

vanligt exempel på en tjänst som bibliotek erbjuder sina användare till följd av detta 

är IT-handledning. 

Ett ytterligare sätt på vilket digitaliseringen påverkar butiker handlar om varför 

butikerna finns till, det vill säga vilken funktion de fyller. Jonsson m.fl. konstaterar 

att butikernas funktioner blir allt viktigare i jämförelse med vad e-handeln kan  

erbjuda. Konsumenter efterfrågar tydligare upplevelser och en känsla av ”omsorg” 

när de befinner sig på plats i fysiska butiker (Jonsson m.fl. 2017, s. 23, 28). 

Som uppsatsens forskningsöversikt visar pågår en stor diskussion om  

bibliotekens framtid inom bibliotekarieprofessionen och en stor mängd litteratur 

har skrivits inom ämnet (exempelvis Folkbibliotekens framtid? 2010; Finns  

bibliotek om tjugo år? 2011; Crawford & Gorman 1995; Deegan & Tanner 2002). 

Den stora diskussionen om bibliotekens framtid bottnar i frågor om vad ett bibliotek 

är och vad det bör vara. Internets intåg på 90-talet blev startskottet för en livlig 

diskussion om bibliotekens framtid inom biblioteksprofessionen. Man frågade sig 

om den nya tekniken skulle göra biblioteken och bibliotekarierna överflödiga, och 

det inom en mycket snar framtid (Hansson 2005, s. 14ff, 31). Så blev inte utfallet, 

konstaterar Hansson, men diskussionerna om bibliotekens framtid fortsätter i den 

digitala samtiden. Uppsatsens forskningsöversikt visar att det från bibliotekens håll 

finns ett intresse för att hänga med i utvecklingen och en strävan efter förnyelse. 

Fenomen och begrepp så som Bibliotek 2.0 utvecklas för att framhäva ett nytt an-

vändarorienterat synsätt inom biblioteksvärlden. I begreppet Bibliotek 2.0 betonas 

användarnas delaktighet i bibliotekens verksamheter. Tanken med fenomenet är att 
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bibliotekens användare ska erbjudas möjligheter att påverka biblioteken.  

Användarna kan interagera med biblioteken via digitala verktyg så som chattar, 

bloggar och sociala medier samt lämna inköpsförslag, recensera, kommentera och 

tycka till om biblioteken (Holmberg m.fl. 2009, s. 10ff.). Det kan ses som ett sätt 

att låta användarna vara med och påverka vilken roll som biblioteken bör ha i  

samhället. 

Att biblioteken är på jakt efter sin berättigade plats i det digitala samhället kan 

tänkas bero på en osäkerhet kring bibliotekens framtid. Biblioteken vill fortsätta att 

värderas som betydelsefulla. Enligt Jonsson m.fl. lever vi i en tid där det för många 

aktörer i samhället gäller att ”förändra sig – eller dö” (Jonsson m.fl. 2017, s. 11). 

Digitaliseringens omvärldsförändringar har inneburit ökad konkurrens inom han-

deln (Jonsson m.fl. 2017, s. 44–48). Ökad konkurrens och en vilja att fortsätta  

värderas som betydelsefull kan tänkas vara anledningar till att butiker och bibliotek 

omfamnar, och behöver omfamna, den digitala tekniken. Digitaliseringen påverkar 

inte bara vissa branscher eller enskilda företag. Istället påverkar digitaliseringen 

handelsbranschen som helhet och stora delar av samhället. Jonsson m.fl. (2017, s. 

17–18, 27–29) skriver att det blir allt svårare att undvika digitaliseringen, då företag 

i princip tvingas välja mellan att vara med och driva utvecklingen eller att låta sig 

bli drivna av den. Jag tänker mig att detsamma gäller för biblioteken. Fysiska gräns-

snitt som tidigare användes till att förmedla information, så som bankkontor, kan i 

dag ersättas med elektroniska gränssnitt, så som Internetbanker, för att spara  

resurser (Falk 2000, s. 11). Det är nog inget som varken fysiska butiker eller  

bibliotek vill uppleva. 

Sammanfattning över likheter och skillnader 

Likheter 

• Informationshanteringen har rationaliserats inom näringslivet och inom  

biblioteksvärlden. Elektroniska gränssnitt har etablerats mellan företag och 

kunder samt mellan bibliotek och biblioteksanvändare. Det innebär att  

kundernas möte med butikerna och användarnas möte med biblioteken har 

digitaliserats. Kunder och biblioteksanvändare har tillgång till butiks- och 

biblioteksinformation i stort sett när de vill och var de än befinner sig. Via 

användning av teknik så som mobila enheter ges kunderna och användarna 

möjlighet att utföra digital informationssökning om butikers sortiment och 

priser samt om biblioteks bestånd inför, under och efter ett butiks-/ 

biblioteksbesök. 

• Butikers och biblioteks utseende och utformning påverkas av  

digitaliseringen. Ett ökat inslag av digital teknik påverkar hur det ser ut inuti 

de fysiska butikerna och inuti biblioteken. Datorer och tekniska lösningar 



 46 

används för uppgifter som tidigare utfördes manuellt av personal.  

Exempelvis används tekniska lösningar för självbetjäning, så som  

självutlåning av böcker på bibliotek och självskanning av varor i butiker.  

• Digitaliseringen påverkar vad butiker erbjuder sina kunder och vad  

bibliotek erbjuder sina användare. Både butiker och bibliotek arbetar mer 

uppsökande till följd av digitaliseringen. Många butiker och bibliotek har 

skaffat sig appar, webbplatser och olika digitala tjänster. De ser till att finnas 

tillgängliga för sina kunder/användare digitalt på de platser där  

kunderna/användarna befinner sig. 

• Digitaliseringen påverkar också vilken funktion butiker och bibliotek fyller 

i samhället. I ett digitalt samhälle med många konkurrerande krafter blir det 

allt viktigare för butiker och bibliotek att arbeta för att fortsätta att värderas 

som betydelsefulla och konkurrenskraftiga i samhället. I en tid då det gäller 

att ”förändra sig – eller dö” kan både butiker och bibliotek känna att de  

behöver omfamna den digitala tekniken för att överleva. 

Skillnader 

• Butiker erbjuder sina kunder e-handel, vilket inte bibliotek erbjuder sina  

användare. Det innebär att kunder har möjlighet att beställa varor online via 

butikernas webbplatser eller appar och få varorna hemlevererade.  

Butikernas kunder behöver med andra ord inte besöka de fysiska butiks-

lokalerna för att få tillgång till butikernas (digitala) sortiment. Biblioteks-

användare behöver, till skillnad från kunder, besöka en fysisk biblioteks-

lokal för att skaffa ett lånekort eller ett lånekonto och på så vis få tillgång 

till bibliotekens fysiska och digitala samlingar. Biblioteksanvändare har inte 

möjlighet att få fysiska medier hemlevererade. Endast människor som har 

svårt att ta sig till biblioteken på egen hand har denna möjlighet. 

• Vissa butikers fysiska placering påverkas av digitaliseringen. I och med  

e-handel och digitala verktyg når butiker ut till sina kunder på nya sätt. En 

butik behöver därför inte vara placerad mitt i en stadskärna för att bli  

upptäckt, utan kan istället placera sig i anslutning till en motorväg. Jag har 

inte funnit någon information om att bibliotekslokalers fysiska placering  

påverkas av digitaliseringen på liknande vis. 
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Slutdiskussion 

I detta kapitel lyfter jag fram och diskuterar uppsatsens syften och resultat. 

Min uppsats hade två syften: dels att undersöka hur intresset för digitaliseringen 

ser ut inom den svenska biblioteksvärlden, dels att generera kunskap om hur  

digitaliseringen påverkar detaljhandels- och biblioteksbranschen. Sedan ett tiotal år 

tillbaka har bibliotekens tillvaro förändrats till följd av digitaliseringen. Den  

moderna informationsteknikens utveckling har påverkat bibliotekens verksamheter, 

både vad gäller arbetsuppgifter och innehåll (se exempelvis Willstedt 2017).  

Bibliotekens roll i samhället har diskuterats och omvärderats. Exempelvis har 

biblioteken fått i uppdrag att öka invånarnas digitala kompetens till följd av  

digitaliseringen. Eftersom biblioteken har behövt omfamna den digitala tekniken 

har jag velat studera hur intresset för digitaliseringen ser ut inom biblioteksvärlden. 

Jag har velat se om det finns något intresse för digitaliseringen och velat utläsa om 

det framkommer en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen. 

Jag valde tidskriften Biblioteksbladet som empiriskt material. Jag lät med andra 

ord en väletablerad bibliotekstidskrift representera den svenska biblioteksvärlden. 

Jag lät Strömbäcks (2006, s. 166) förståelse för nyhetsjournalistik som en oneutral 

spegling av verkligheten fungera som en brygga mellan Biblioteksbladet och  

biblioteksvärlden i stort. Min tanke var att en tidskrift som är stor inom  

biblioteksvärlden, som produceras av insatta inom biblioteksbranschen och som 

riktar sig till biblioteksverksamma och biblioteksintresserade, bör behandla ämnen 

som diskuteras inom biblioteksvärlden. På så vis tänkte jag mig att diskussionerna 

i tidskriften skulle kunna säga något om diskussionerna i stort inom biblioteks- 

världen. Min hypotes inför genomförandet av mina undersökningar var att ämnet 

digitalisering skulle ha en framträdande roll i tidskriften. Jag prövade detta genom 

att genomföra två undersökningar: en kvantitativ undersökning som syftade till att 

ta reda på i vilken omfattning ämnet digitalisering behandlas i Biblioteksbladet år 

2012–2016 och en kvalitativ undersökning som genomfördes för att se om jag 

kunde utläsa en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriftens 

artiklar. 

I uppsatsen ville jag också åskådliggöra hur digitaliseringen påverkar aktörer 

från olika branscher. Kunskap om digitaliseringens påverkan på butiker inom  

detaljhandeln och bibliotek samlades in. Jag genomförde sedan en komparativ  

textanalytisk undersökning där jag jämförde exempel på hur digitaliseringen  

påverkar butiker inom detaljhandeln med hur bibliotek påverkas av digitaliseringen. 

Jag valde just dessa branscher eftersom butiker tillhör privat sektor och bibliotek 

tillhör offentlig sektor. Undersökningen syftade till att synliggöra likheter och  

skillnader mellan hur branscherna påverkas av digitaliseringen. 
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Vid genomförandet av mina undersökningar utgick jag ifrån följande  

frågeställningar: 

• I vilken omfattning behandlas ämnet digitalisering i tidskriften  

Biblioteksbladet under åren 2012–2016? 

• Hur framställs digitaliseringen när den omnämns i tidskriften? Framträder 

det en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i tidskriften? 

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan hur butiker och bibliotek 

påverkas av digitaliseringen? 

Frågeställning nummer ett och två hörde samman med syftet att undersöka intresset 

för digitaliseringen inom biblioteksvärlden. Frågeställning nummer tre hörde  

samman med syftet att generera kunskap om hur digitaliseringen påverkar olika 

branscher. Under följande rubriker diskuterar jag studiens resultat. 

Intresse för digitaliseringen? 

I den här uppsatsen har jag undersökt biblioteksvärldens intresse för digitalisering 

genom att studera intresset för digitaliseringen i Biblioteksbladet. Jag har låtit  

dagordningsteorin och Strömbäcks förståelse för nyhetsjournalistik fungera som en 

koppling mellan tidskriften och biblioteksvärlden i stort. Strömbäck (2006, s. 166; 

2009 s. 102–103) förklarar att medier speglar verkligheten, men att avspeglingen 

inte är neutral. Då medieformatet är begränsat är det omöjligt för medierna att  

rapportera om allt som händer i världen. Det innebär att medieinnehållet består av 

urval. Det kan också finnas ett egenintresse från mediernas sida att forma medie-

innehållet och spegla vissa perspektiv. Uppsatsens kvantitativa undersökning  

visade att 111 av 1463 artiklar, det vill säga ungefär åtta procent av Biblioteks-

bladets artiklar från 2012–2016, behandlar digitalisering. Andelen artiklar om  

digitalisering håller sig stadigt kring åtta procent under den studerade perioden. 

Undersökningen visade också att ämnet digitalisering behandlas i alla studerade 

nummer av tidskriften utom ett. Jag drar utifrån detta slutsatsen att ämnet  

digitalisering behandlas i en betydande omfattning i Biblioteksbladet. Det stämmer 

överens med min hypotes, som var att ämnet skulle ha en framträdande roll i  

tidskriften. Resultatet visar på ett intresse för digitalisering och talar för att  

digitaliseringen är en aktuell och viktig fråga för biblioteken. Men betyder det att 

digitalisering är ett stort diskussionsämne inom biblioteksvärlden? Jag har svårt att 

dra någon generell slutsats kring det. Mina resultat svarar för hur ofta Biblioteks-

bladet skriver om digitalisering, men jag har inom ramen för denna studie inte  

undersökt hur väl Biblioteksbladet korrelerar med bibliotekssektorn. Jag har utgått 

ifrån Strömbäcks (2006, s. 166) förståelse för nyhetsjournalistik och tolkat  
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Biblioteksbladets innehåll som en spegling av verkligheten. Men de speglingar av 

verkligheten som tidskriften gör är, som Strömbäck uttrycker, inte neutrala. En  

förklaring till att Biblioteksbladet skriver om digitalisering i en betydande  

omfattning skulle kunna vara att det är så den faktiska diskussionen inom  

biblioteksvärlden ser ut. Artiklarna speglar möjligtvis verkligheten. En annan  

förklaring till att ämnet omskrivs i Biblioteksbladet skulle kunna vara att tidskriften 

har ett egenintresse av att hålla igång diskussionen om digitalisering i tidskriften, 

vilket inte nödvändigtvis reflekteras i resten av biblioteksvärlden. Massmedier kan 

inte förvränga verkligheten hur mycket som helst. Intresset för digitalisering som 

mina resultat visar på tenderar att visa på ett intresse för digitaliseringen inom  

biblioteksvärlden. Men jag finner det svårt att dra några generella slutsatser om hur 

stort intresset för digitalisering är inom biblioteksvärlden. 

Under uppsatsskrivandets gång har jag lagt märke till att min studie bygger på 

antaganden och förutsättningar. Jag konstaterade tidigare att ämnet digitalisering 

behandlas i en betydande omfattning i Biblioteksbladet. Den slutsatsen bygger på 

antagandet att en artikel som benämner digitalisering tar upp ämnet digitalisering. 

Jag finner det relevant att problematisera detta antagande och diskutera vad jag  

menar med ämnet digitalisering i denna uppsats. Som jag visade i avsnittet  

Begreppet digitalisering kan digitalisering definieras på olika vis. Digitalisering kan 

definieras som ”omvandling av analoga data till digitala signaler” (National- 

encyklopedin, den långa webbversionen, sökord: digitalisering [2018-05-13]).  

Digitalisering kan också avse en större process som innefattar alltifrån insamling 

och granskning av objekt till skanning/fotografering, konvertering, justering,  

registrering, indexering samt bevarande och tillgängliggörande av material (KB – 

ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 180–181). En tredje, allt vanligare definition 

är digitalisering med betydelsen av datorisering, det vill säga den ”pågående  

process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter” (Henriksson, National- 

encyklopedin, den långa webbversionen, sökord: datorisering [2018-05-13]). Den 

sistnämnda är den definition som jag har utgått ifrån när jag har skrivit denna  

uppsats. Jag har definierat digitalisering som den moderna informationsteknikens 

utveckling och det är också det ämnet som jag syftar på när jag skriver ämnet  

digitalisering i min frågeställning. En problematik kring detta är att jag vid  

genomförandet av den kvantitativa undersökningen inte tittade närmare på hur  

skribenterna i tidskriften Biblioteksbladet definierade begreppet digitalisering. Jag 

får därför anta att artiklar som benämner digitalisering i mitt material diskuterar den 

moderna informationsteknikens utveckling. Jag är medveten om att det antagandet 

inte nödvändigtvis stämmer. Det är möjligt att begreppet digitalisering definieras 

på olika vis i mitt material. Därför bör man som läsare vara kritisk till hur träffsäker 

den använda undersökningsmetoden är. Ett annat antagande som görs är att artiklar 

som nämner digitalisering handlar om digitalisering. Om jag hade utvecklat  

undersökningens metod och utformat undersökningen på ett annat vis hade jag  
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kunnat styrka dessa antaganden och kunnat dra säkrare slutsatser. För vidare studier 

rekommenderar jag studenten/forskaren/uppsatsskribenten att studera tidskrifts-

skribenternas begreppsanvändning, det vill säga hur de begrepp som studeras  

definieras och används, för att öka studiens validitet. Det är något som jag hade 

önskat göra i efterhand. 

Attityd gentemot digitaliseringen 

I uppsatsen genomfördes en kvalitativ undersökning där jag ville ta reda på om det 

framträder en positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen i Biblioteks-

bladet. Undersökningens resultat visade att digitaliseringen framställdes som en  

utmaning för biblioteken i majoriteten av artiklarna (59 procent), vilket innebär att 

digitaliseringen tenderar att värderas negativt i materialet. Jag vill poängtera att 

denna undersökning, precis som den förra, bygger på ett material där begrepps-

användningen inte har studerats. Det innebär att det inte nödvändigtvis är  

digitalisering med betydelsen av den moderna informationsteknikens utveckling 

som har värderats negativt. Undersökningens resultat bygger på antagandet att  

artiklar som benämner digitalisering diskuterar den moderna informationsteknikens 

utveckling. 

Inför genomförandet av denna undersökning var jag av uppfattningen att  

diskussioner om digitaliseringen och bibliotek ofta tenderar att leda till ett  

ifrågasättande av eller ett möjliggörande för bibliotekens framtid. Det var dessa  

förkunskaper som styrde utformningen av denna undersökning. Jag lät kategorin 

möjlighet representera en positiv attityd gentemot digitaliseringen och kategorin 

utmaning representera en negativ attityd gentemot digitaliseringen.  

Undersökningens resultat visade att jag i 13 procent av artiklarna varken kunde  

utläsa någon positiv eller negativ attityd gentemot digitaliseringen. Användande av 

andra kategorier hade kunnat göra metoden ännu mer träffsäker. 

Med dagordningsteorin som teoretisk grund kan undersökningens resultat  

tolkas som att Biblioteksbladets skribenter väljer att framhäva digitaliseringen som 

negativ och utmanande för biblioteken. Enligt dagordningsteorins andra nivå kan 

medier välja att spegla ett visst perspektiv på en debatt eller en fråga som ligger i 

linje med deras agenda (Järvå & Dahlgren 2013, s. 315). Rent spekulativt skulle det 

kunna innebära att Biblioteksbladet har en dold agenda om att sprida negativitet 

kring digitaliseringen i tidskriften. Mycket forskning har dock visat att massmedier 

inte är särskilt framgångsrika i att tala om för människor vilka åsikter de ska ha 

(Shehata 2012, s. 320). Biblioteksbladet sprider därför inte nödvändigtvis en  

negativ bild av digitaliseringen till sina läsare. Biblioteksbladet påverkar  

förmodligen i större utsträckning att människor ska tänka på digitaliseringen än vad 

de anser om digitaliseringen. En annan förklaring till att digitaliseringen  

framställdes som en utmaning för biblioteken i majoriteten av tidskriftens artiklar 
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skulle kunna vara att digitaliseringen värderas negativt i digitaliseringsdiskussionen 

inom bibliotekssektorn i stort. Jag tror, som jag skrev tidigare, att metoden hade 

behövt utformas annorlunda för att bättre kunna undersöka attityder gentemot  

digitaliseringen. 

Ett resultat som förvånade mig något var att 43 av de 44 studerade numren av 

Biblioteksbladet innehöll artiklar om digitalisering. Bland dessa innehöll 13 stycken 

nummer en artikel vardera om digitalisering (se fullständig tabell i Bilaga). Jag ser 

det som ett tecken på att Biblioteksbladet vill uppmärksamma ämnet digitalisering 

i varje nummer. Ju mer medier uppmärksammar ett visst ämne, desto viktigare 

kommer ämnet att framstå för allmänheten. Omvänt är sannolikheten mycket låg 

att allmänheten kommer att tycka att en fråga är viktig om medierna inte rapporterar 

om den (Strömbäck 2006, s. 10–11; Järvå & Dahlgren 2013, s. 314–415). Att  

digitaliseringen uppmärksammas i varje nummer av tidskriften under fem års tid 

(utom i ett fall) skulle kunna betyda att skribenterna arbetar aktivt för att se till att 

digitaliseringsdiskussionen är ständigt närvarande i Biblioteksbladet. Vi använder 

oss av medier för att få ledtrådar om vad som står på samhällets dagordning och 

medierna har en avsevärd makt att påverka vilka frågor som uppmärksammas och 

som människor tycker är viktiga (Strömbäck 2009, s. 102–103, 106). Det visar på 

mediernas, och tidskriftens dagordningsmakt. 

Något som inte ingick i studiens syfte men som studien ändå visade och som 

jag finner anmärkningsvärt är att antalet artiklar i Biblioteksbladet minskar. Det 

skulle kunna visa på ett minskat intresse för tidskriften. Som den här uppsatsen har 

visat har medielandskapet förändrats, vilket har påverkat aktörer i samhället så som 

bibliotek och butiker. Tidningsbranschen har också påverkats av digitaliseringens 

framväxt. Tidningsläsare väljer bort papperstidningar till förmån för andra sätt att 

ta till sig information (Scheffer 2009, s. 24–25). Det märks bland annat på  

biblioteken, där fysiska tidningar och tidskrifter byts ut mot digitala tjänster  

(Willstedt 2017, s. 17–18). Diskussionen om papperstidningens annalkande död 

kan kopplas samman med diskussionen om pappersbokens annalkande död. Som 

jag konstaterade tidigt i uppsatsen har biblioteken traditionellt sett tagit sig an rollen 

som litteraturförmedlare och förmedlat kunskap i form av litteratur, ofta i  

bemärkelse av pappersböcker. Men den moderna informationsteknikens utveckling 

har omformat bibliotekens arbetssätt. Internets intåg på 90-talet blev startskottet för 

en livlig diskussion inom bibliotekarieprofessionen där man frågade sig om den nya 

tekniken skulle göra biblioteken överflödiga inom en mycket snar framtid. Så blev 

inte utfallet (Hansson 2005, s. 14ff, 31). Biblioteken har inte konkurrerats ut. Inte 

heller pappersboken har försvunnit. Men förutsättningarna för biblioteken har  

förändrats och i dag samsas pappersboken med andra medieformer och digitala  

resurser inom bibliotekens fysiska och digitala väggar. En komplex bild av  

bibliotekens verksamheter har vuxit fram. Schultz Nybacka (2013, s. 81)  

konstaterar att biblioteken agerar i ett dynamiskt kraftfält och hanterar dubbla  
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verkligheter. Biblioteken försöker finna sin plats på skalan mellan tradition och  

innovation. Ett annat begreppspar som biblioteken behöver förhålla sig till är  

digitalt och analogt. Bibliotekens tolkning av det kunskapsförmedlande uppdraget 

är att tillgängliggöra digitala och analoga resurser i hopp om att möta läsarnas  

förväntningar i det föränderliga medielandskapet. Man kan liksom Waller fråga sig 

vilken roll biblioteken bör ha i samhället när människor använder Google för  

informationssökning och kommersiella tjänster för att lyssna på ljudböcker  

(Willstedt 2017, s. 18). 

Likheter och skillnader mellan olika branscher 

I den sista undersökningen som genomfördes inom ramen för denna studie ville jag 

synliggöra hur digitaliseringen påverkar aktörer från olika branscher. Jag utgick 

ifrån teorier om hur butiker inom detaljhandeln blir påverkade av digitaliseringen 

och jämförde det med forskning om hur biblioteken blir påverkade av  

digitaliseringen. Min målsättning var att ta reda på om digitaliseringen påverkar 

aktörer från offentlig och privat sektor på liknande eller olika vis. Undersökningens 

resultat visade att det finns flera likheter mellan hur digitaliseringen påverkar  

butiker och bibliotek. Några likheter som identifierades var att informations- 

hanteringen har rationaliserats både inom detaljhandelsbranschen och inom  

biblioteksbranschen. Kunders möte med butiker och biblioteksanvändares möte 

med bibliotek har digitaliserats. Kunder och användare har tillgång till information 

om öppettider, priser, sortiment/bestånd med mera i stort sett när de vill och var de 

än befinner sig. Begreppet den digitala konsumenten används inom näringslivet för 

att beskriva ett nytt köpbeteende där de digitala gränssnitten har blivit fler och jag 

menar att begreppet den digitala biblioteksanvändaren kan användas för att  

synliggöra användarnas digitala möten med biblioteken. En annan likhet mellan 

branscherna är att tekniska lösningar har implementerats och skapat möjligheter till 

självbetjäning (självutlåning av böcker och självskanning av varor) på plats i  

butiker och bibliotek. Digitaliseringen har också påverkat vilken funktion butiker 

och bibliotek fyller i samhället. Branscherna är i behov av att omfamna den digitala 

tekniken för att fortsätta att värderas som betydelsefulla och konkurrenskraftiga i 

samhället. 

En skillnad som identifierades mellan branscherna var att butiker erbjuder sina 

kunder e-handel, vilket innebär att kunderna har möjlighet att få varor  

hemlevererade utan att besöka de fysiska butikslokalerna. Biblioteksanvändare har 

inte möjlighet att få fysiska medier hemlevererade på detta vis, utan behöver besöka 

en fysisk bibliotekslokal för att få tillgång till bibliotekens fysiska och digitala  

samlingar. Googles försök att tillgängliggöra världens alla böcker digitalt (Googles 

webbsida > Google Books > Library Project [2018-05-13]) kan ses som ett sätt att 

låta biblioteksanvändare slippa att besöka fysiska bibliotekslokaler. Övergången till 
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helt digitala bibliotek skulle innebära att de fysiska biblioteken tappar sin egentliga 

funktion i samhället. 

Likheterna mellan digitaliseringens påverkan på detaljhandels- och biblioteks-

branschen skulle kunna förklaras med att offentlig sektor börjar likna privat sektor 

allt mer. Bibliotek som kanske främst har konkurrerat med fysiska bokhandlar  

tidigare, konkurrerar i dag med olika kommersiella webbaserade informations-

tjänster, i likhet med fysiska butiker som konkurrerar med vad e-handeln har att 

erbjuda. En nackdel med e-handeln är att kunden inte har fysisk kontakt med vare 

sig varan eller den rådgivande säljpersonalen. Den fysiska kontakten är något som 

fysiska butiker och bibliotek har till sin fördel. Biblioteken (kanske främst  

folkbiblioteken) börjar allt oftare benämnas mötesplatser, dit människor kan 

komma för att träffa andra människor. Men jag tror att det krävs mer än det fysiska 

försprånget för att butiker och bibliotek ska behålla och öka sin relevans i samhället. 

Jonsson m.fl. (2017, s. 12, 44–48) konstaterar att nyckeln till framtidens affärer 

tycks ligga i förmågan att navigera i förändring och balansera det befintliga och det 

föränderliga. Detsamma tror jag gäller för biblioteken. 

Om jag ska säga något om butikernas och bibliotekens framtid tror jag att 

biblioteken är svårrubbliga. Enligt Jonsson m.fl. (2017, s. 11) gäller det för många 

aktörer i samhället att ”förändra sig – eller dö” (Jonsson m.fl. 2017, s. 11), men det 

tar lång tid att förändra offentliga institutioner. Trycket på förändring inom  

offentliga sektor har ökat, men jag tror att det ska mycket till innan bibliotek stängs 

ner. Kravet på föränderlighet är troligen större inom detaljhandelsbranschen, där 

det i större utsträckning krävs förändring för överlevnad. 

Digitaliseringen har visat sig vara aktuell och viktig för biblioteks- och  

detaljhandelsbranschen. Det vore intressant att i vidare forskning se om  

digitaliseringen påverkar fler branscher på liknande eller olika vis. 

Avslutande reflektioner 

Att studera hur stort intresset för digitaliseringen är inom biblioteksvärlden visade 

sig vara svårt. Jag använde mig av kombinerade analysmetoder för att försöka få 

fram en så mångfasetterad bild av studieobjektet som möjligt. Metoderna hade dock 

behövt utformas på andra vis för att få fram mer valida resultat. Då det inte var 

möjligt att studera hela biblioteksfältet gjorde jag ett urval och lät en biblioteks-

tidskrift representera biblioteksvärlden, i förhoppningen att de rådande uppfattning-

arna i tidskriften skulle ge mig en uppfattning om hur digitaliseringen värderas i 

stort inom den svenska bibliotekssektorn. Mina resultat visar på att det finns ett 

intresse för digitalisering och att digitalisering i många fall värderas negativt. Det 

är dock inte möjligt att dra några generella slutsatser om biblioteksvärldens intresse 

för digitalisering utifrån denna studie. 
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Även om det är svårt att uppskatta hur stort intresset för digitaliseringen är och 

hur ämnet värderas inom biblioteksvärlden, har den här uppsatsen visat att det finns 

ett samhällsintresse för digitaliseringen. Under tiden som denna uppsats skrevs har 

det publicerats ett stort antal rapporter och artiklar om ämnet, vilket har gjort att jag 

ständigt har funnit nya källor. Några dagar innan uppsatsen skulle lämnas in  

publicerades exempelvis ett utkast till den nationella biblioteksstrategin, där  

digitalisering identifieras som ett av sex målområden som biblioteken behöver  

arbeta med. Ett annat exempel på ämnets aktualitet och föränderlighet är att it- 

politik bytte namn till digitaliseringspolitik under uppsatsskrivandets gång. 

Digitaliseringen har beskrivits som en grundläggande kraft som har format 

biblioteken och dess omgivning i denna uppsats. Från politiskt håll har inställningen 

till digitaliseringen visat sig vara genomgående positiv. Digitaliseringsminister  

Peter Eriksson visar på sin starka tilltro till digitaliseringens möjligheter då han  

uttrycker att ”[d]en industriella revolutionen förändrade världen. Den pågående  

digitaliseringen av samhället är en nutida revolution av samma dignitet”  

(Regeringens webbsida > Krafttag i digitaliseringsarbetet [2018-05-13]). Det görs 

krafttag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter både på EU-nivå och  

nationellt. I det svenska digitaliseringspolitiska arbetet är en målsättning att öka 

svenskarnas digitala kompetens och att öka förtroendet för det digitala samhället. 

Där tror jag att biblioteken har en nyckelroll att spela. Flera bibliotekarier och  

fackförbundet DIK (Willstedt 2017, s. 17; Lagerstedt 2018a; Sandhammar 2018; 

Lagerstedt 2018b) vittnar om samhällets behov av digital hjälp och biblioteken  

känner sig tvungna att hjälpa människor i användningen av den digitala tekniken, 

när andra samhällsaktörer låter bli. Som en del av sitt demokratiska uppdrag kan 

biblioteken öka tillgången till nya informationskanaler och hjälpa dem som inte  

behärskar tekniken, så att de inte blir utestängda från viktiga samhällsfunktioner. 

Men biblioteken behöver stöd och resurser för att kunna arbeta förebyggande mot 

samhällets digitala klyftor på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan en sådan satsning få 

biblioteken att behålla och öka sin relevans i samhället. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur intresset för digitaliseringen 

ser ut inom biblioteksvärlden. Intresset har undersökts i tidskriften Biblioteksbladet 

från 2012–2016, vilket är Svensk Biblioteksförenings medlemstidning som  

produceras av och riktar sig till biblioteksverksamma. En förutsättning för att  

genomföra studien har varit att låta en bibliotekstidskrift representera  

biblioteksvärlden i stort. Jag lät medieforskaren Jesper Strömbäcks (2006, s. 166) 

förståelse för nyhetsjournalistik som en oneutral spegling av verkligheten fungera 

som en brygga mellan Biblioteksbladet och biblioteksvärlden i stort. Inför studiens 

genomförande var min utgångspunkt att digitaliseringen påverkar de svenska 

biblioteken. Min hypotes var att ämnet digitalisering skulle ha en framträdande roll 

i tidskriften och jag prövade om hypotesen stämde genom att genomföra en  

undersökning av ämnets framställning i tidskriften. 

Ett ytterligare syfte med uppsatsen har varit att generera kunskap om hur  

digitaliseringen påverkar aktörer från olika branscher. Studien utgick ifrån följande 

frågeställningar: I vilken omfattning behandlas ämnet digitalisering i tidskriften 

Biblioteksbladet under åren 2012–2016? Hur framställs digitaliseringen när den 

omnämns i tidskriften? Framträder det en positiv eller negativ attityd gentemot  

digitaliseringen i tidskriften? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan hur 

butiker och bibliotek påverkas av digitaliseringen? 

Tre textanalytiska undersökningar genomfördes för att besvara  

frågeställningarna: en kvantitativ undersökning som inspirerades av metoden  

innehållsanalys och två kvalitativa undersökningar varav den ena inspirerades av 

metoden analys av meningsinnehåll. Den andra kvalitativa undersökningen var en 

komparativ textanalytisk undersökning där företagsekonomiska teorier  

applicerades för att jämföra hur digitaliseringen påverkar detaljhandelsbranschen 

och biblioteksbranschen. Dagordningsteorin användes för att analysera hur intresset 

för digitaliseringen framställdes. 

Studien visade att ungefär åtta procent av Biblioteksbladets artiklar från 2012–

2016 behandlar digitalisering och andelen artiklar om digitalisering håller sig  

stadigt kring åtta procent under den studerade perioden. Ämnet digitalisering visade 

sig behandlas i alla studerade nummer av tidskriften utom ett. Utifrån detta dras 

slutsatsen att ämnet digitalisering behandlas i en betydande omfattning i  

Biblioteksbladet, vilket stämmer överens med min hypotes. Resultatet visar att det 

finns ett intresse för digitalisering och talar för att digitaliseringen är en aktuell och 

viktig fråga för biblioteken. Studien visade också att digitaliseringen framställdes 

som en utmaning för biblioteken i majoriteten av tidskriftsartiklarna. Det innebär 

att digitaliseringen tenderar att värderas negativt i det studerade materialet. Hur  

intresset för digitaliseringen ser ut inom den svenska biblioteksvärlden visade sig 
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vara svårt att dra några generella slutsatser om utifrån denna studie. En tolkning är 

att ämnet digitalisering diskuteras i en betydande omfattning inom biblioteks- 

världen. En annan tolkning är att Biblioteksbladet påverkar tidskriftens medie- 

innehåll och har ett egenintresse av att hålla igång diskussionen om digitalisering i 

tidskriften, vilket inte nödvändigtvis avspeglar resten av biblioteksvärldens  

intresse. 

Studien visade också att det finns flera likheter mellan hur digitaliseringen  

påverkar butiker och bibliotek. Exempelvis har tekniska lösningar implementerats 

i butiker och bibliotek och skapat möjligheter till självbetjäning (självutlåning av 

böcker och självskanning av varor). En annan likhet mellan aktörerna är att de  

omfamnar den digitala tekniken för att fortsätta att värderas som betydelsefulla och 

konkurrenskraftiga i samhället. 
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