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Material/Method: 15 articles on Google Books from the two biggest Swedish newspapers, Dagens 
nyheter and Svenska dagbladet, and blogs discussing the articles were studied. The theoretical and 
methodological scope of the study is critical discourse analysis inspired by Norman Fairclough's 
three-dimensional model.

Main Results: The results of this study suggest that most authors and IT workers, as well as library 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att kartlägga debatten kring Google Books i Sverige och studera hur denna 
har förts i bloggar och i traditionell media. Uppsatsen behandlar även åsikter och argument i 
debatten och om dessa skiljer sig åt beroende på mediatyp och vem som står bakom det som skrivs. 
Vidare sätts debatten om Google Books i ett större perspektiv där dagens upphovsrätt och framtiden 
för denna står i fokus.

Som teoretisk ram för uppsatsen används kritisk diskursanalys, och framförallt Norman 
Fairclough's tredimensionella analysmodell. Med hjälp av denna har debattörerna delats in i ett 
antal kategorier, diskurser, som tillsammans utgör den övergripande Google Books-debatt 
diskursordningen.

Det undersökta materialet består av 15 artiklar i Dagens nyheter och Svenska dagbladet, främst av 
debattkaraktär, samt ett urval bloggar knutna till dessa artiklar.

Resultatet visar att de flesta författare samt personer från IT-sektorn liksom företrädare för bibliotek 
var övervägande positiva till Google Books, medan bokförlagsrepresentanter samt vissa journalister 
uttryckte en större skepticism. I dagspressen fick företrädare från flera håll komma till tals; 
författare, journalister samt representanter från förlag, bibliotek och IT-sektorn. Jämfört med 
bloggarna, där en stor majoritet av debattörerna var författare och skribenter, fick 
bokförlagsrepresentanterna och dess argument ett större utrymme i dagspressen. Tongivande för 
debatten var, förutom bokförlagsrepresentanterna, också de som föll under kategorin akademisk 
diskurs, exempelvis Kungliga bibliotekets forskningschef Pelle Snickars. Argumenten som 
respektive representanter framförde skiljde sig inte i någon större utsträckning åt mellan de båda 
medierna, men i och med att majoriteten av bloggarna var skrivna av författare fanns det i detta 
medium en större tendens till positiva åsikter om Google Books. 

Debatten om Google Books i Sverige handlar till stor del om upphovsrätt, och många av 
debattörerna argumenterar också för en förändrad upphovsrätt som bättre passar ihop med dagens 
IT-samhälle. De problem med fildelning som finns i musik- och filmindustrin ses som avskräckande 
exempel och farhågor finns att digitalisering av böcker kommer att innebära samma problematik för 
litteraturvärlden.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING............................................................................................................3

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................3
1.2 DISPOSITION.........................................................................................................................4

2. BAKGRUND – OM GOOGLE, GOOGLE BOOKS OCH 
UPPHOVSRÄTTEN ..................................................................................................5

2.1 GOOGLE..................................................................................................................................5
2.1.1 PageRank-tekniken............................................................................................................5
2.1.2 Popularitet.........................................................................................................................6
2.1.3 Google och makten............................................................................................................7

2.2 GOOGLE BOOKS..................................................................................................................7
2.2.1  Bakgrund...........................................................................................................................7
2.2.2 Historik..............................................................................................................................8

2.3 UPPHOVSRÄTT.....................................................................................................................9
2.3.1 Upphovsrättens historia.....................................................................................................9
2.3.2 Internationellt samarbete ................................................................................................10
2.3.3 Svensk upphovsrätt .........................................................................................................10
2.3.4 Amerikansk upphovsrätt .................................................................................................10
2.3.5 Upphovsrättslagen i grundläggande drag.......................................................................11

2.4 GOOGLE OCH UPPHOVSRÄTTEN, TIDIGARE FORSKNING.................................12
2.4.1 Vad är Fair use?..............................................................................................................12
2.4.2 Google och Fair use........................................................................................................13

3. TEORI ...................................................................................................................14
3.1 TEORETISK BAKGRUND .................................................................................................14

3.1.1 Diskurs.............................................................................................................................14
3.1.2 Michel Foucault...............................................................................................................15

3.2 KRITISK DISKURSANALYS.............................................................................................15
3.2.1 Praktisk tillämpning av den kritiska diskursanalysen.....................................................17

4. METOD .................................................................................................................19
4.1 MATERIAL OCH URVAL...................................................................................................19
4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT....................................................................................................20

4.2.1 Diskursiv praktik..............................................................................................................20
4.2.2 Text ..................................................................................................................................20
4.2.3 Social praktik...................................................................................................................20

5. RESULTATPRESENTATION..............................................................................21
5.1 DAGSPRESS .........................................................................................................................21

5.1.1 DN ”Bonnier nobbar Googleavtal”. Publicerad 8 maj 2009.........................................21
5.1.2 DN ”Mats Söderlund: Googles avtal bättre än Bonniers”. Publicerad 15 maj 2009.....21
5.1.3 DN ”Författarkritik mot Bonniers e-avtal”. Publicerad 18 maj 2009............................22
5.1.4 SvD ”Kritik mot internetbjässen Google”. Publicerad 24 juli 2009...............................22
5.1.5 SvD ”Bokprojekt får massiv kritik”. Publicerad 8 september 2009................................22
5.1.6 SvD ”Ska Google få monopol på böcker?” Publicerad 8 september 2009....................23
5.1.7 SvD ”Googlearkiv i snabbtryck”. Publicerad 20 september 2009.................................23
5.1.8 SvD ”Google avslöjar upphovsrätten som relativ”. Publicerad 17 oktober 2009..........24
5.1.9 DN ”Digitalt monopol”. Publicerad 17 oktober 2009....................................................25
5.1.10 SvD ”Googles bokprojekt strider mot grundlagen”. Publicerad 22 oktober 2009.......25
5.1.11 DN ”Sigge Eklund tar strid för förlagens e-böcker”. Publicerad 22 oktober 2009......25
5.1.12 SvD ”Det handlar om demokrati”. Publicerad 26 oktober 2009..................................26

1



5.1.13 SvD ”Klassisk dubbelmoral”. Publicerad 28 oktober 2009.........................................27
5.1.14 SvD ”Google viktig pådrivare”. Publicerad 3 november 2009....................................27
5.1.15 SvD ”Google tvingar fram offensiv digital politik”. Publicerad 6 november...............27

5.2 BLOGGAR.............................................................................................................................28
5.2.1 Bloggar pingade till DN´s ”Bonnier nobbar Googleavtal.”...........................................28
5.2.2 Bloggar pingade till DN´s ”Mats Söderlund: Googles avtal bättre än Bonniers”.........29
5.2.3 Bloggar pingade till DN´s ”Författarkritik mot Bonniers e-avtal”................................29
5.2.4 Bloggar pingade till SvD´s ”Kritik mot internetbjässen Google”..................................30
5.2.5 Bloggar pingade till SvD´s ”Bokprojektet får massiv kritik”..........................................30
5.2.6 Bloggar pingade till SvD´s ”Ska Google få monopol på böcker?”................................31
5.2.7 Bloggar pingade till SvD´s ”Googlearkiv i snabbtryck”................................................31
5.2.8 Bloggar pingade till SvD´s ”Google avslöjar upphovsrätten som relativ”....................31
5.2.9 Bloggar pingade till DN´s ”Digitalt monopol”...............................................................32
5.2.10 Bloggar pingade till SvD´s ”Googles bokprojekt strider mot grundlagen”.................33
5.2.11 Bloggar pingade till DN´s ”Sigge Eklund tar strid för förlagens e-böcker”................34
5.2.12 Bloggar pingade till SvD´s ”Det handlar om demokrati”............................................34
5.2.13 Bloggar pingade till SvD´s ”Klassisk dubbelmoral”....................................................35
5.2.14 Bloggar pingade till SvD´s ”Google viktig pådrivare”.................................................35
5.2.15 Bloggar pingade till SvD´s ”Google tvingar fram offensiv digital politik”..................35

5.3 SOCIAL PRAKTIK OCH SAMMANFATTNING AV RESULTATET...........................35
6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER................................37

6.1 SLUTSATSER........................................................................................................................37
6.1.1 Vem kommer till tals i respektive media? ........................................................................37
6.1.2 Vilka är argumenten och på vilket sätt förs dessa fram? Skiljer sig detta åt beroende på 
media?.......................................................................................................................................37
 6.1.3 Är argumenten sakliga och oberoende, eller är de styrda av känslomässigt engagemang 
och/eller makt och politik? ......................................................................................................38
6.1.4 Kan debatten sättas in i ett större upphovsrättsligt perspektiv? Finns likheter med andra 
branschers fildelningsproblematik?.........................................................................................38

6.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER.....................................................................................39
7. REFERENSLISTA................................................................................................40

2



1. INLEDNING

I dagens mediasamhälle pågår rapportering om, och debatter kring, aktuella händelser i både 
traditionell media och på internet. Mycket av den forskning som finns inom media studerar hur 
nyheter rapporteras i traditionell media. Jag tyckte därför, inför denna uppsatsen, att det vore 
intressant att jämföra och analysera rapporteringen kring en aktuell händelse i de nya medierna och 
traditionell media. Jag är vidare intresserad av utvecklingen inom informationsteknologin samt 
konsekvenserna av den utvecklingen för vårt samhälle, och kanske framförallt för upphovsrätten. 
Detta ledde till att jag i den här studien kom att jämföra hur kontroverserna kring Google Books har 
speglats i dagspress och i bloggar.

Utvecklingen av informationsteknologin de senaste åren har inneburit att upphovsrätten ställts för 
helt nya problem. Vad är egentligen ett ”verk”? Har ett verk mångfaldigats bara genom att det 
öppnats på en dator? Möjligheterna till kopiering har vidare fått en helt ny dimension. 
Bokbranschen har uttryckt en rädsla över att digitalisering av böcker kan leda till att de hamnar i 
samma problematik som finns inom musik- och filmindustrin med illegal fildelning. Många hävdar 
att fildelning leder till minskade intäkter för uppovsmännen medan andra menar att det är ett sätt att 
synas och få gratis reklam.1 

Företaget Google vinner allt större marknadsandelar och ger sig in på allt fler områden. De har 
kritiserats för sin dominans på marknaden inom informationsteknologi och för risken att den fria 
konkurrensen blir lidande. Ett av de senaste i raden av deras projekt är Google Books, ett försök att 
få all världens litteratur inskannad och sökbar via internet. Projektet är dock kontroversiellt och 
debatterna har gått heta angående upphovsrätt och författares och bokförlags rätt till ersättning ända 
sedan projektet tillkännagavs 2004. Själva menar Google att de inte bryter mot några lagar och att 
deras syfte endast är göra det enklare att hitta relevanta böcker. De hävdar vidare att de tillsammans 
med förläggare och bibliotek ska upprätta ett sökbart virtuellt kortregister över alla böcker så att 
användarna kan hitta nya böcker och förläggarna nya läsare.

2009 intensifierades debatten ytterligare och Googles bokprojekt fick allt större uppmärksamhet. 
Det var inte längre bara de närmast inblandade som var medvetna om projektet och de problem som 
är knutna till det, utan debatten tog plats även i dagspressen. Vad är det då egentligen som 
diskuteras och av vem? Vad är det med Google Books som väcker uppmärksamhet och skapar 
problem? Vidare, vilken ställning har upphovsrätten i vårt allt mer digitaliserade samhälle?

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Mitt syfte är alltså att kartlägga debatten kring Google Books i Sverige och studera hur denna har 
förts i bloggar och i traditionell media. Vidare avser jag att ta reda på om åsikter och argument 
skiljer sig åt beroende på vilken media som används och vem som står bakom det som skrivs. 
Ytterligare ett delsyfte är att sätta debatten om Google Books i ett större perspektiv där dagens 
upphovsrätt och framtiden för denna står i fokus. Mer specifikt är mina frågeställningar som följer:

1. Vem kommer till tals i respektive media?  

1 Alexandersson, Martin 2004. Debatt om informationsfrihet i kris. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap.
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2. Vilka är argumenten och på vilket sätt förs dessa fram? Skiljer sig detta åt beroende på 
media?

3. Är argumenten sakliga och oberoende, eller är de styrda av känslomässigt engagemang 
och/eller samhälleliga förbindelser och politik? 

4. Kan debatten sättas in i ett större upphovsrättsligt perspektiv? Finns likheter med andra 
branschers fildelningsproblematik?

1.2 DISPOSITION
 
Efter inledningen och syftet där uppsatsens ämne och frågeställningar redan presenterats kommer 
jag nu i bakgrunden att redogöra för Google och Google Books och den utveckling som har lett 
fram till den position de idag har. Här kommer jag även att beskriva upphovsrätten och dess historia 
samt en kort redogörelse för tidigare forskning inom området. Jag berättar också hur Google 
hanterat de upphovsrättsliga problem de har stött på i och med Google Books. Hela bakgrunden kan 
ses som en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Målet med avsnittet är att försöka placera 
undersökningen och dess ämne i en större kontext. 

Därefter presenteras diskursanalysen, som är den teori uppsatsen vilar på, och bakgrunden till 
denna. Jag börjar med en teoretisk genomgång av diskursanalys för att sedan förklara hur denna kan 
tillämpas mer praktiskt. Nästa kapitel kommer att presentera metod, urval av material samt 
tillvägagångssätt. Därefter kommer resultatpresentationen av undersökningens material. Jag börjar 
presentationen med dagspressartiklarna och sedan bloggarna. Till sist följer slutsatser och 
avslutande kommentarer där jag knyter samma uppsatsens olika delar och svarar på uppsatsens 
frågeställningar. 
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2. BAKGRUND – OM GOOGLE, GOOGLE BOOKS OCH 
UPPHOVSRÄTTEN 

2.1 GOOGLE

Google, vars namn kommer från den matematiska termen en etta följd av hundra nollor, googol, 
startades som ett forskningsprojekt vid Stanford University av Larry Page och Sergey Brin. De ville 
utveckla en ny metod för onlinesökningar, och målsättningen var tidigt att ”ordna världens samlade 
information och göra den tillgänglig för alla”.2 1998 registrerades Google som ett företag, och 
lämnade därmed universitetet. Idag är Google den största sökmotorn på internet, och ”att googla” 
har till och med blivit synonymt med att söka information på internet.3 Enligt ett flertal ranking-
sidor är Google.com den mest besökta internetsidan i både USA och Europa.4

2.1.1 PageRank-tekniken
Medan internet kan sägas stå för den fysiska åtkomsten av information är det sökmotorerna som 
bistår med den intellektuella åtkomsten, och möjligheten att hitta det som eftersöks i den mängd 
information som finns tillgänglig via nätet. För att lyckas med detta måste sökmotorerna utföra två 
saker; indexera allt material som finns på internet i ett slags register och matcha sökningar med 
registret.5

Sökrobotar, eller spindlar, söker igenom allt material som finns, samlar information och skapar 
register. När en användare gör en sökning letar en sökmotor igenom registret för att hitta passande 
resultat som presenteras för användaren.6 Googles söksystem bygger på en avancerad, och numera 
patenterad, algoritm (en uppsättning instruktioner och beräkningar för att lösa ett  problem) som 
kallas för PageRank. De tidigare sökmotorerna på nätet, till exempel Alta Vista som var stora under 
1990-talet, byggde på en teknik som bara räknade antalet överrensstämmande termer i sökning och 
dokument. Det fanns flera problem med dessa tidiga sökmotorer. För det första blev relevansen i det 
matchande materialet inte så hög, och mycket arbete lämnades till användaren som själv fick sålla i 
resultatet. I takt med att mer och mer information blev tillgänglig på internet, blev detta ett allt 
större problem. Ännu värre var det att det var lätt att manipulera den automatiserade indexeringen 
för egen vinnings skull. Ett illustrerande exempel på detta var att många av de träffar en användare 
fick ledde till pornografiska sidor. För att få många träffar hade innehavarna av de pornografiska 
sidorna skrivit ut hela lexikon med ord och termer på sina sidor, men men liten vit text mot vit 
bakgrund så att de inte syntes. Under slutet av 1990-talet var detta ett mycket stort problem.7 När 
sökbolagen dessutom började acceptera pengar från annonsörer för att förbättra deras sökranking 
blev situationen om möjligt än sämre.

När Larry Page och Sergey Brin började arbeta med det som skulle bli Googles söksystem fanns ett 
skriande behov av förbättring av söktjänster på internet. Googles syn på den "perfekta sökmotorn" 
är enligt Larry Page, en sökmotor "… som förstår exakt vad du menar och som levererar exakt det 
du vill ha."8 Detta resulterade i deras PageRank-system. Tekniken är ytterst avancerad och bygger 
2 Google 2009. Företagsinformation: Företagsöversikt.
3 Svärd, Anna 2006. Google digitaliserar bibliotekssamlingar - En analys av hur biblioteksvärlden reagerar på 

Google Book Search , s. 6
4 Alexa 2009. Top Sites.
5 Caufield, James 2005. ”Where Did Google Get It´s Value?” Portal: Libraries and the Academy vol. 5:4, s. 560.
6 Ibid. s. 559.
7 Ibid.
8 Google 2009. Företagsinformation-Tekniköversikt.
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enligt Google på en ekvation bestående av mer än 500 miljoner variabler och 2 miljarder termer. 
Systemet beräknar inte bara matchande söktermer utan lägger även betydelse vid länkar mellan 
olika sidor, där en länk från sida A till B blir en röst på sida B. Beroende på hur högt rankad sida A 
är får rösten dessutom olika hög betydelse. Förutom detta görs också en analys av bland annat 
innehåll, design och språk på de indexerade sidorna samt en analys av hur närliggande sidor ser ut. 
Allt för att hitta bästa möjliga match för användarens sökning, och för att förhindra manipulering av 
sökresultaten.9

2.1.2 Popularitet
Det är inte bara genom den förbättrade söktjänsten som Google har vunnit popularitet. På Googles 
hemsida finns en lista över företagets filosofi, numrerade som tio motton, där det första av dem 
lyder: ”Fokusera på användaren, så löser sig allt annat”.10 När tidigare sökbolagen låtit sig köpas för 
pengar genom att låta annonsörer köpa sig en bättre ranking har Google hela tiden strävat efter ett 
demokratiskt sökresultat. Likaså har Google varit restriktiva med reklam och framförallt stora 
reklambanners som visserligen skulle ge en stor inkomst till företaget, men som skulle sakta ner 
sökresultaten. De har istället strävat efter att hålla sidan så enkel och ren som möjligt, tvärtemot 
branschen i övrigt, allt enligt det tredje av deras motton: ”Snabbt är bättre än långsamt”.11 Inte 
förrän 2002 medgav Google köpta sökord, där annonser visas för användaren vid förbestämda, 
målinriktade sökord. Men istället för att placera annonsörerna inuti sökresultaten, som tidigare 
sökbolag gjorde så är dessa klart separerade och markerade som reklam utanför sökresultatet. Precis 
som en nyhetsredaktion är Google hänvisade åt reklamintäkter för att kunna fortsätta sitt arbete. En 
sammanblandning av innehållet nyheter och reklam skulle på samma sätt som en sammanblandning 
av sökresultat och reklam kunna skada strävan efter opartiskhet. Google har därför, liksom 
nyhetsredaktioner, sett till att sätta upp vattentäta skott mellan det som är reklam och det som är 
redaktionellt innehåll/sökresultat.12 På det sättet kunde Google säkerställa en fortsatt demokratisk 
sökning. 

Nummer 6 av Googles motton, och kanske också det mest kända; ”du kan tjäna pengar utan att göra 
något ont”13 eller  det engelska, informella  mottot ”don´t be evil” visar på Googles något 
okonventionella företagskultur. Den som ansvarar för företagets policybeslut är Sergey Brin, en av 
de ursprungliga ägarna, och det är därmed också han som avgör vad som är ”evil” eller inte.14

Till skillnad mot många andra amerikanska företag har Google arbetat med att villkoren för de 
anställda ska vara så bra som möjligt. De ursprungliga ägarna har också många gånger uttryckt att 
det enda de tar seriöst är webbsökningar. Med andra ord råder inget kostym-tvång och fokus ligger 
på att de som arbetar på Google ska ha roligt, må bra och vara stolta över det de åstadkommer. 
Googles strävan efter innovation innebär att alla medarbetare bör dela med sig av sina idéer och en 
god kommunikation är a och o. Google har vidare en uttalat icke-diskriminerande 
anställningspolicy och de värdesätter kunskap högre än erfarenhet. Allt detta har resulterat i en 
öppen företagsmiljö med god kommunikation och en grogrund för nya projekt och produkter. Det 
tionde och sista av Googles motton lyder: ”Fantastiskt är helt enkelt inte bra nog”.15 Företaget 
menar att de, genom att alltid prestera lite mer än förväntat, kan ligga i framkant och förutse 
människors behov innan de ens har uppkommit. Företagets största drivkraft påstås vara att de aldrig 

9 Ibid.
10 Google 2009. Företagsinformation: Vår filosofi – Tio saker.
11 Ibid.
12 Caufield, s. 562ff.
13 Google 2009. Företagsinformation: Vår filosofi – Tio saker
14 Svärd, s. 7.
15 Google 2009. Företagsinformation: Vår filosofi – Tio saker.
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är nöjda med hur saker ligger till.

Företagets två något egensinniga och viljestarka frontfigurer och ursprungliga ägare, Larry Page 
och Sergey Brin, har genom sina motton kommit att bli omåttligt populära och nästan 
kultförklarade. Populariteten och den starka ställningen på marknaden leder till att företaget har 
många ögon på sig och kraven på att prestera har ökat sedan starten.16

2.1.3 Google och makten
På grund av Googles absoluta maktposition inte bara i söktjänstbranschen, utan även inom hela 
informationsteknologin, har företaget kritiserats. Företagets position och nästintill monopol har 
kritiserats ur konkurrensaspekter. En mängd mer eller mindre sakligt grundade konspirationsteorier 
florerar på internet och det kanske mest oroande är den mängd information som Google besitter om 
sina användare.

På varje dator där någon av Googles produkter har använts placeras en ”cookie” som samlar och 
rapporterar tillbaka till exempel vilka söktermer som har använts och vilka webbsidor som har 
besökts. All denna information samlas sedan i ett stort register över användarna. Den personliga 
informationen som sparas kan sedan användas för till exempel riktad reklam. För att ytterligare 
förbättra sökresultaten skulle också en användarprofil kunna användas för att ”lära känna” en 
användare och kunna förutsäga vad en specifik användare är ute efter för information baserat på 
tidigare beteenden. Detta är dock kontroversiellt och en fråga om integritet.17

I de flesta konspirationsteorier och kritiska röster om Google finns en rädsla för vad Google tänker 
göra med all den information om användarna de har. Även om de i nuläget inte planerar att låta 
någon tredje part få tillgång till informationen – vem vet vad som händer i framtiden? Ett möjligt 
scenario skulle till exempel kunna vara att de börjar sälja användarprofiler för reklamsyften.18

 
Helt klart är att Google befinner sig i en maktposition i vårt informationssamhälle med allt fler 
produkter och tjänster som säljs i egen regi samt ett antal andra stora webbsidor som de står som 
ägare över.

2.2 GOOGLE BOOKS

Syftet med Google Books är enligt Google att göra det enklare att hitta relevanta böcker, särskilt 
böcker som inte går att hitta någon annanstans därför att de exempelvis har upphört att tryckas. 
Googles slutgiltiga mål med bokprojektet är att tillsammans med förläggare och bibliotek upprätta 
ett omfattande och sökbart virtuellt kortregister över alla böcker på alla språk, så att användarna kan 
hitta nya böcker och förläggarna nya läsare.19

2.2.1  Bakgrund
Redan i Googles begynnelse, 1996, arbetade Larry Page och Sergey Brin med böcker och digitala 
bibliotek. Det forskningsprojekt  de båda datavetenskapsstuderande vid Stanford Univerity var 
involverade i fick stöd från Stanford Digital Library Technologies Project. Målet med projektet var 

16 Svärd, s. 7.
17 Caufield, s. 565.
18 Ibid. s. 566f.
19 Google 2009. Google Books: Google biblioteksprojekt – Vad är syftet med projektet?
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att få digitala bibliotek att fungera. Enligt Google själva var idén följande:

i framtiden skulle stora samlingar böcker vara digitaliserade och användarna skulle använda en 
sökrobot för att indexera böckernas innehåll och analysera kopplingarna mellan dem. Det skulle 
göra det möjligt att avgöra varje boks relevans och användbarhet genom att beräkna antalet och 
kvaliteten på citat från andra böcker.20

Resultatet av projektet blev en sökrobot som kallades BackRub, och den här moderna versionen av 
traditionell citatanalys inspirerade dem sedan att utveckla Googles PageRank-algoritmer som är 
grunden i Googles sökmotor idag.21

2.2.2 Historik
Det egentliga arbetet med vad som senare skulle bli Google Books inleddes 2002 av en liten, 
hemlig projektgrupp på Google. De började med att fundera över  hur lång tid det skulle kunna ta 
att skanna in hela världens litteratur och hämtade inspiration från andra då pågående 
digitaliseringsprojekt. Larry Page kontaktade University of Michigan, där han själv studerat, och 
fick där höra att den estimerade tiden för digital inskanning av bibliotekets alla böcker beräknades 
till 1000 år. Larry Page kontaktade då universitets ordförande, Mary Sue Coleman, och erbjöd hjälp 
från Google, som han menade, kunde göra det på sex år. Google fortsatte projektet med att utveckla
inskanningstekniker som är icke-skadliga för känsliga böcker samt andra tekniska framsteg med hur 
olika typsnitt och teckenstorlekar skulle behandlas vid skanning.22

2004 inleddes ett formellt samarbete med Oxford University som gick ut på att Google under tre års 
tid skulle digitalisera de en miljon 1800-tals böcker som stod utanför upphovsrättsskydd. I oktober 
2004 tillkännagavs också det som då kallades ”Google Print” på Frankfurts bokmässa och i 
december samma år gick det formella startskottet för biblioteksprojektet som möjliggjordes av 
samarbeten med Harvard, University of Michigan, New York Public Library, Oxford och Stanford. 
Tillsammans beräknades samlingarna på dessa fantastiska bibliotek uppgå till över 15 miljoner 
volymer. Under de följande åren intensifierades  och utvidgades arbetet genom att inte bara fler 
bibliotek utan också bokförlag i ett flertal länder blev en del av det som nu hade bytt namn till 
Google Book Search. Protester från författare och förlag ledde dock till att Googles stämdes för 
upphovsrättsintrång av Authors Guild, det amerikanska författareförbundet. 2007 hade fler än 10 
000 förlag och författare anslutit till bokprojektet, 28 bibliotek ingick som samarbetspartners, varav 
sju internationella. Boksökningsprogrammet fanns tillgängligt på fler än 35 språk.23

I slutet av 2008 hade närmare sju miljoner böcker skannats in och digitaliserats av Google. Protester 
från förlag och författare hördes dock allt starkare. Domen i den stämning som Authors Guild 
lämnat in 2005 resulterade i en förlikning mellan Google, Authors Guild och AAP, den amerikanska 
förläggarföreningen, och innebar bland annat att företaget tvingades betala en engångssumma 
pengar och gjordes skyldiga att placera en olåst läsardator i varje folkbibliotek i hela USA. Vidare 
hade klagomålen resulterat i en möjlighet för författare och förläggare att ”opt out”, vilket innebär 
att upphovsrättsinnehavaren av en bok kan fylla i ett formulär och därigenom be Google att helt ta 
bort denna från sina register. Om ingen sådan ansökan lämnats in antas det, från Googles sida, att 
författaren vill vara med i det digitala bokregistret. 63% av intäkterna från bokförsäljning via 
Google Books skulle gå till upphovsrättsinnehavaren, resten till Google, enligt förlikningen. Trots 
att parterna i förlikningen var amerikanska gällde uppgörelsen, som brukar kallas Google-avtalet, 
20 Google 2009. Google Books: History – News & Views.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
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alla böcker utgivna före den 5 januari 2009 i samtliga 179 länder som skrivit under 
Bernkonventionen. Avtalet innebar alltså att Google fick rätt att skanna in även svenska böcker.24 På 
grund av fortsatta protester framförallt från europeiska förlag fortsatte jurister att arbeta med 
förlikningsavtalet och en revidering av avtalet väntades i november 2009.

2.3 UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten kan enkelt förklaras som ensamrätt för den som har skapat något. De 
upphovsrättsliga reglerna ger upphovsmannen dels rätt att bestämma över hur dennes verk får 
användas och dels rätt att få ekonomisk ersättning när dess verk publiceras eller mångfaldigas.
För att ett verk ska vara ett upphovsrättsskyddat verk krävs en viss originalitet, verkshöjd. Det som 
skyddas är inte de fakta eller idéer som används, utan just verket i den individuella form som 
upphovsmannen har utfört idén.25

2.3.1 Upphovsrättens historia
Redan långt tillbaka i tiden finns spår efter vad som kan anses som embryon till dagens upphovsrätt. 
I antikens Grekland fanns begreppet immaterialrätt och ordet ”plagion” på gammelgrekiska betyder 
”stöld av andlig egendom”.26 Först när Johan Gutenberg uppfann boktryckarkonsten under 1400-
talet blev det aktuellt med en lagstiftning, eftersom möjligheten att trycka upp och flerfaldiga någon 
annans verk blev verklighet. De nya möjligheterna kunde ge författarna en läsekrets, men innebar 
också ett hot i och med att ett utgivet verk kunde exploateras av vem som helst som hade tillgång 
till en tryckpress. Makthavarna försökte därmed få kontroll över tryckeriverksamheten genom 
privilegier för att säkerställa att endast de ”rätta” budskapen blev tillgängliga.27

I slutet av 1600-talet presenterade den engelska empirikern Locke äganderättsteorin (människans 
rätt att äga det hon själv skapat) som sedan låg till grund för den första egentliga upphovsrättsliga 
lagstiftningen som kom 1710 i England och kallas för Stature of Anne. Stature of Anne var också ett 
resultat av att kungahuset i Englands tidigare monopol på boktryckeri släpptes och det åter blev fritt 
för vem som helst att trycka upp böcker. Detta innebar ett stort ekonomiskt problem för både 
bokförsäljare, författare och förlag, och författare så som Daniel Defoe kritiserade starkt författarnas 
dåliga ställning i samhället. I och med Stature of Anne fick författarna upphovsrätten till sina 
böcker, men överlät oftast utgivningsrättigheterna till bokförlagen, vilket för nya böcker var 14 år 
och för redan utgivna böcker 21 år. Syftet med den nya lagstiftningen var egentligen inte att litterära 
verk skulle ses som författarens eller förlagets egendom, utan snarare att staten kunde bevilja en 
rättighetshavare ett tidsbegränsat monopol av försäljning av ett visst verk. När skyddstiden hade 
gått ut stod det åter fritt för vem som helst att trycka och ge ut boken, detta för att främja 
konkurrensen.28

Den engelska lagstiftningen och synen på upphovrätt mer i formen av ”copyright” skiljer sig från 
den franska upphovsrätten, kallad ”droit d´auteur”, där det i det närmaste sågs som en mänsklig 
rättighet grundad i individen att en författare skulle ha ensamrätt till att bestämma över sitt eget 
verk. Det var under slutet av 1700-talet och 1800-talet som författare i Frankrike började organisera 
sig för att hävda sin rätt.  Författarnas påtryckningar ledde sedan till två dekret som uppfördes under 

24 Brandel, Tobias 2009. ”Bokprojekt får massiv kritik”. Svenska dagbladet, 8 september 2009.
25 Lundgren, Jonatan 2006. Upphovsrätt och Internet, s. 12f
26 Olsson, Agne Henry 1998. Copyright, svensk och internationell upphovsrätt , s. 24-25.
27 Gehlin, Jan 1983. Upphovsrätt för författare, s. 13.
28  Lessig, Lawrence 2004. Free Culture: The Nature and Future of Creativity, s. 86.
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den franska revolutionen. Enligt det första dekretet, från 1791, ansågs texter uppförda som 
teaterpjäser och operor vara författarens egendom under en livstid. Det andra dekretet, från 1793, 
gav författare och konstnärer ensamrätt till alla sina verk på livstid utan krav på registrering.29 De 
franska idéerna genomsyrade sedan hela det kontinentala Europas syn på upphovsrätt.

2.3.2 Internationellt samarbete 
Det internationella samarbetet inom immaterialrätt skedde först inom det industriella området, och 
ett resultat av detta var den så kallade Pariskonventionen från 1884. När detta hade inletts togs 
också upphovsrätt upp till internationell behandling. 1886 skapades det som kallas 
Bernkonventionen, och som fortfarande är det viktigaste internationella upphovsrättsliga 
instrumentet.30 Grunden i Bernkonventionen är likabehandling. Detta innebär att i Sverige, och i alla 
andra länder som anslutit till konventionen, ges samma skydd åt inhemska upphovsmän som åt 
utländska. Dock kan alla länder fortfarande ha sin egen upphovsrättsliga lagstiftning, 
Bernkonventionen ser endast till att det ska finnas vissa minimikrav som ska tillämpas. En annan av 
Bernkonventionens viktigaste principer är att upphovsmannen, i samma sekund som verket skapas, 
utan formaliteter och helt automatiskt ges rätten att bestämma över sitt verk. Märkningen © är 
därför egentligen helt onödig, förutom i de länder som endast är knutna till den så kallade 
Världskonventionen från 1952, som är ett annat internationellt samarbete inom upphovsrätt. I dessa 
länder tillåts formkrav och skydd åt utländska verk ges endast om de är ©-märkta. Därmed inte sagt 
att märkningen ändå kan tjäna ett visst syfte, som påminnelse om att upphovsrätten för ett givet 
material gäller.31

2.3.3 Svensk upphovsrätt 
De första svenska upphovsrättsliga bestämmelserna kom till i och med Tryckfrihetsförordningen 
1810. 1877 bröts dessa ut från Tryckfrihetsförordningen och Sveriges första separata 
upphovsrättslag skapades. 1904 anslöt sig Sverige till Bernkonventionen och vissa förändringar av 
den då gällande svenska upphovsrättslagstiftningen fick genomföras, först 1905 och sedan 1919 då 
rätten till litterära och musikaliska verk (Författarlagen), samt rätten till verk av bildande konst och 
fotografiska bilder (Konstnärslagen) slogs fast.32 1938 tillsattes auktorsrättskommittén, som var ett 
nordiskt samarbete, och vars uppdrag var att ytterligare förbättra den nordiska upphovsrätten. På 
grund av andra världskriget blev deras arbete fördröjt, och det var inte förrän 1956 som kommittén 
kunde lägga fram sitt betänkande ”Upphovsmannarätt” som sedan blev grunden för den lag från 
1960, den svenska ”Lag om upphovsrätt till literära och konstnärliga verk”, dagligt kallad 
Upphovsrättslagen, förkortad URL.33 URL gäller fortfarande, men den har genomgått en mängd 
revideringar, varav en särskilt stor år 2005 som en följd av EG-direktiv. Det mest betydande av 
dessa direktiv är kanske främst det så kallade Infosoc-direktivet, som handlar om upphovsrätten i 
informationssamhället.34

2.3.4 Amerikansk upphovsrätt 
USA antog sin första upphovsrättslag år 1790 i och med The Copyright Act of 1790 och den innebar 
samma sorts skydd som den engelska Stature of Anne, det vill säga 14 års skyddstid med möjlighet 

29 Olsson, s. 32.
30 Gehlin, s.16.
31 Carlén-Wendels, Thomas 1996. Medierätt 3 - Upphovsrätt, s. 8.
32 Gehlin,  s. 19.
33 Gehlin, s. 19.
34 Lundgren, s. 9.
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att ytterligare förlänga skyddet i 14 år om upphovsrättsmannen så önskade. Den angloamerikanska 
upphovsrätten kan ses som en sorts kommersiellt privilegium som främst avsåg att främja 
konkurrensen inom förläggarbranschen och på så vis förhindra att monopol uppstod. Det var också 
meningen att en förläggare skulle få ett visst ekonomiskt skydd, medan upphovsmannens rätt bestod 
i att bestämma över tryckning.35 Detta kan, som tidigare sagts, jämföras med den 
kontinentaleuropeiska upphovsrätten där det sågs som en grundläggande mänsklig rättighet att själv 
få bestämma över sitt verk, vilket också förklarar att det finns vissa skillnader mot att se 
upphovsrätten som något kommersiellt.36

Skyddstiden i den amerikanska lagstiftningen har sedan den från början stadgades till 14 år 
förlängts allt mer, och en stor skillnad jämfört med vår och många andra europeiska länders 
upphovsrättslagstiftning, har varit kravet på att en författare eller en upphovsman måste registrera 
sitt verk innan det omfattas av lagen. Det var inte förrän år 1979 som det avskaffades, och detta har 
varit en av anledningarna till att USA har varit motvilliga att skriva under Bernkonventionen. 1988 
skrev de dock till slut på, och i och med detta fick också den ideella synen på upphovsrätt ett 
förstärkt skydd. De kontinentaleuropeiska och den amerikanska lagstiftningen har sedan år 1988 
närmat sig varandra så pass mycket att det i praktiken inte märks någon större skillnad mellan 
dessa, även om copyright-tanken fortfarande lever kvar i något högre utsträckning i USA.37

2.3.5 Upphovsrättslagen i grundläggande drag
Upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk och vad som med det avses ska tas i en 
mycket vid betydelse. Exempel på vad som anses upphovsrättsskyddat är: skönlitteratur, brev, tal, 
föreläsningar, bruksanvisningar, kartor, reportage, reklamtexter, datorprogram, grafik, bildkonst, 
design, musik, alla sorters filmer och sceniska verk så som skådespel och baletter. För att ett alster 
ska klassas som ett verk krävs det att alstret ska ha kommit till som ett resultat av någons kreativa 
och personliga skapande.38

Vidare krävs att verket ska ha en viss ”verkshöjd” och med detta menas att verket ska vara unikt och 
särpräglat i någon form. För att avgöra om ett alster har verkshöjd sägs att två personer, som inte 
känner till varandra, inte ska kunna uttrycka det som verket handlar om på samma sätt. Verkshöjd 
har ingenting att göra med hur ”bra” eller ”dåligt” ett verk är, utan allt som krävs är ett tillräckligt 
mått av kreativ särprägel.39

Det som skyddas av upphovsrätten är inte själva grundidén eller de fakta som används, utan verket 
just i den individuella form som upphovsmannen gett det. Alltså, om en författare skriver en bok 
om Uppsalas studentvärld så betyder det inte att inte någon annan författare också får skriva om det, 
bara inte på precis samma sätt.40

Upphovsrätten träder automatiskt i kraft  när ett verk har skapats. Ingen registrering krävs. 
Grundregeln är sedan att upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och till och med 
utgången av det 70:e året efter det att upphovsrättsmannen dog.

Upphovsrätten består av två delar; den ekonomiska och den ideella delen. Den ekonomiska rätten 
består i sin tur av två grunddelar, rätten att framställa och sprida verket och rätten till 
35 Olsson, s. 21.
36 Lundgren, s. 9.
37 Olsson, s. 22.
38 Lundgren, s. 10f.
39 Carlén-Wendels, s.19f.
40 Lundgren, s. 13.
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tillgängliggörande för allmänheten. Upphovsmannen har alltså rätten att tillåta eller förbjuda 
kopiering (mångfaldigande) av verket. De här rättigheterna är är exklusiva, ingen annan än 
upphovsmannen har rätt att sprida verket utan upphovsmannens medgivande.
Den ideella rätten innebär rätten att erkännas som upphovsman, och därmed till exempel få sitt 
namn utsatt när verket utnyttjas. Det innebär också en rätt att säga nej till att verket ändras eller att 
verket utnyttjas på ett sätt som kan kränka dennes anseende.41 Det finns undantag från reglerna om 
visning för till exempel bibliotek, annars skulle biblioteksverksamhet i princip vara omöjlig.

Två andra stora undantag är kopiering för privat bruk och citaträtten. Lagen tillåter att enskilda 
personer kopierar upphovrättsskyddat material för privat bruk, och detta utan att först fråga 
upphovsmannen om tillstånd. Med privat bruk avses att göra kopior åt sig själv, sin familj och 
närmsta vänkrets, och det kopierade materialet får inte användas för andra ändamål än för privat 
bruk. Det som får kopieras är endast mindre omfattande verk eller begränsade delar av större verk. 
Det är dock inte tillåtet att till exempel kopiera datorprogram eller framställa exemplar i digital 
form.42 Citaträtten innebär att alla har rätt att citera ur upphovsrättsligt skyddade offentliggjorda 
verk så länge detta sker i överrensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av 
ändamålet. Vad som menas med ”god sed” handlar om gränsdragningar från fall till fall, men en 
måttstock kan vara hur det tidigare har gjorts, vad som är praxis. Det är heller inte tillåtet att 
presentera citatet på ett sätt som an vara kränkande för upphovsmannen.43

2.4 GOOGLE OCH UPPHOVSRÄTTEN, TIDIGARE FORSKNING

Debatten om Google och deras boksökningstjänst handlar till stor del om huruvida Google följer de 
upphovsrättsliga reglerna eller inte. Har de rätt att skanna in böcker och presentera dem i digital 
form utan att först fråga upphovsmannen om tillstånd? Mitt syfte med uppsatsen är inte att försöka 
besvara den frågan, utan jag kommer här nedan endast beskriva en del av de problem som 
diskuterats, för att ge en bättre förståelse och bakgrund för den debatt som jag valt att analysera.

2.4.1 Vad är Fair use?
”Fair use” är den amerikanska upphovsrättslagens motsvarighet till den svenska citaträtten, men de 
båda är inte helt jämförbara. Principen skapades i ”1976 Copyright Act” och i denna framgår att:

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, 
including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by 
that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple 
copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.44

Med fair use-principen försöker man att balansera upphovsmannens ekonomiska rättigheter med 
medborgarnas intresse av att få ta del av fri information. För att kunna avgöra om något anses som 
fair use eller inte tas till exempel hänsyn till ändamålet med materialet, om det använda materialet 
kan användas i kommersiellt syfte eller i till exempel undervisning, omfattningen av det använda 
materialet, vilket resultat användningen får på den kommersiella marknaden och egenskaperna hos 
det skyddade verket, om det är skönlitteratur eller fakta som återges.45

41 Carlén-Wendels, 35ff, Lundgren, s. 15 ff.
42 Klang, Mathias 2009. Copyright – Copyleft, s.12f.
43 Klang, s. 13f.
44 Copyright Law of the United States of America, 2009.
45 Ibid.
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2.4.2 Google och Fair use
Google själva hävdar att de handlar utifrån principen om fair use och att deras mål endast är att öka 
tillgången till, och försäljningen av böcker.46 De menar vidare att de respekterar författarnas och 
förläggarnas upphovsrätt. Projektet är dock kontroversiellt och alla håller inte med dem om att de 
verkligen följer lagen. Google Books består av två delar; ett biblioteksprojekt som innebär att 
Google tillsammans med de bibliotek de samarbetar med skannar in böcker från bibliotekens 
samlingar, den andra delen är ett samarbete med bokförlag och författare som kan sluta avtal med 
Google för att dessa sedan ska få rätt att visa delar av böcker som fortfarande står under 
upphovsrätt. Det är framförallt biblioteksprojektet som kritiserats.

Google menar att de inte bryter mot upphovsrätten, då det endast är böcker som står utanför denna, 
det vill säga de är publicerade för så länge sedan att skyddstiden har gått ut, som visas i sin helhet. 
För de flesta andra böcker, fortfarande under upphovsrätt, gäller att det endast är ett par rader av 
texten som visas. Vidare finns alltid länkar till bibliotek där boken kan lånas samt till 
återförsäljare.47 För böcker som är del av bokförlagssamarbete visas ett par sidor av texten, men 
aldrig mer än 20 procent av hela boken.48

Kritiker hävdar att Google inte kan säjas följa principen om fair use eftersom de är ett kommersiellt 
företag med målsättning att tjäna pengar. I tidigare rättegångar har dock kommersiella intressen som 
enda skäl inte varit anledning nog att mena att det inte handlar om fair use. Försvarare har dessutom 
sagt att eftersom Google inte tjänar pengar på bokförsäljning kan det inte vara fråga om 
exploatering.49 Vidare väger det till Googles fördel att de, som de själva menar, tillhandahåller en 
helt ny sorts användning av texterna och något som inte tidigare har gjorts. Också detta har dock 
kritiserats, och de finns de som menar att Google bara ägnar sig åt enkel duplicering och 
parasitverksamhet.50

Bibliotekarien Corinna Baksik nämner några problem som finns med Google Books. Ett av dessa är 
de digitala kopior av böcker som de bibliotek som är med i biblioteksprojektet får. Dessa kopior, 
menar hon, faller inte under biblioteksundantagen i upphovsrätten. Biblioteken har hävdat att dessa 
kopior endast kommer att användas i arkiveringssyfte, men risken finns att de hamnar i orätta 
händer.51 Förutom biblioteken så gör Google dessutom en digital kopia av böckerna att själva 
behålla, och detta tillsammans med bibliotekskopiorna, menar Sanford Thatcher, Director of Penn 
State University Press, är det som verkligen bryter mot fair use-principen. Även om Google Books 
användare bara får tillgång till vissa rader av en bok, så har Google fortfarande gjort en kopia av 
boken i sin helhet.52 Ett kanske ännu större problem gäller de böcker som kallas för ”orphans”, det 
vill säga böcker som fortfarande är skyddade av upphovsrätt, men där inga upphovsrättsinnehavare 
går att finna. Enligt uppskattningar av biblioteken är så många som 80 procent av de 
upphovsrättsskyddade böckerna ”orphans”. Detta medför, att om bokförlagens krav på att 
rättighetshavarna först ska frågas om lov innan en bok blir skannad, så kommer alla dessa 
”orphans” att förbli oskannade och allmänheten går miste om en stor del av vår litteraturskatt.53

46 Google 2009. Google Books: History – News & Views.
47 Google 2009. Google Books: Google biblioteksprojekt – Hur ser en bok ut i Googles bokprojekt?
48 Baksik, Corinna 2006. ”Fair Use or Exploitation? The Google Books Controversy” Portal: Libraries and the 

Academy vol 6:4, s. 401.
49 Ibid, s.402f.
50 Ibid, s. 403.
51 Ibid, s. 405.
52 Thatcher, Sanford 2006. ”Fair use in Theory and Practice: Reflections on Its History an the Google Case”. Journal 

of Scholarly Publishing vol 37:3, s. 224.
53 Baksik, s. 406.
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3. TEORI 

Jag kommer, i denna uppsats, att använda mig av kritisk diskursanalys som verktyg för analys. En 
diskursanalys består av ett helt paket av teoretiska och metodologiska verktyg. Analysmetoden bör 
inte användas lösryckt från hela den teoretiska grund som den vilar på, utan teori och metod är 
sammanlänkade i en enhet.54 Jag kommer därför först presentera den teoretiska grunden och sedan, i 
metodkapitlet, beskriva hur jag rent praktiskt har använt mig av denna för att genomföra min 
analys. 

3.1 TEORETISK BAKGRUND 

Gemensamt inom all diskursanalys är den socialkonstruktionistiska filosofiska grunden och 
antagandet om språkets centrala roll i den sociala konstruktionen av världen. Socialkonstruktionism 
är ett samlingsnamn för en mängd nyare teorier om kultur och samhälle, och teorierna skiljer sig åt 
på flera sätt, men gemensamt för dem kan sägas vara att de antar en kritisk ställning till självklar 
kunskap och att vår kunskap om världen inte omedelbart kan betraktas som en objektiv sanning. Vi 
är vidare historiska och kulturella varelser, och vår världsbild präglas av den tid och det samhälle vi 
lever i. Inom de socialkonstruktionistiska teorierna finns också ett antagande om att det finns ett 
samband mellan kunskap och sociala processer och att vårt sätt att uppfatta världen skapas och 
upprätthålls i sociala processer.55

Den språkfilosofi som diskursanalys bygger på är den strukturalistiska och poststrukturalistiska, 
som menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Språket är aldrig bara en 
spegling av en existerande verklighet, utan med hjälp av språket skapas en representation av denna. 
Denna representation bidrar sedan i sin tur till att verkligheten skapas, att den sociala världen 
konstitueras.56 En händelse kan med andra ord uppfattas på olika sätt beroende på i vilken kultur en 
människa lever, och vilken världsåskådning denna människa har.

Syftet med diskursanalyser är att studera det som sägs och på vilket sätt det gör det, samt fundera 
över hur det skulle kunna sägas. Eller annorlunda uttryckt: Analysera diskurser och sociala 
konstruktioner.  

3.1.1 Diskurs
Begreppet diskurs används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning, men betydelsen och 
innebörden av ordet är ofta oklar och används ibland i en vid och andra gånger i en mer precis 
betydelse. Begreppet inbegriper dock oftast en idé om att språket är strukturerat i olika mönster och 
att dessa mönster följs när vi agerar inom olika sociala domäner, till exempel den medicinska 
diskursen.57

disku´rs, i vetenskapliga sammanhang en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 
begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en 
sådan helhet.58

- Nationalencyklopedin

54 Winter Jörgensen, Marianne & Philips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 10.
55 Ibid, s. 12.
56 Ibid, s. 15.
57 Ibid, s. 7.
58 Nationalencyklopedin, 2009.
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3.1.2 Michel Foucault
Den som grundade det som kom att bli diskursanalys var den franske författaren, idéhistorikern och 
filosofen Michel Foucault. Foucaults arbete brukar delas in i en tidig del, kallad ”arkeologi” och en 
senare del kallad ”genealogi”. Diskursteorin som Foucault utarbetade är en del av hans arkeologi, 
men han bygger också vidare på den i sina senare arbeten.59 I boken L'archéologie du savoir skriver 
Foucault att i varje historisk epok finns vissa givna regler för vad som accepteras som sanning och 
vad som överhuvudtaget kan sägas och tänkas. En sådan epok kallar han för en diskurs och denna 
diskurs avgränsas genom sitt förhållande till andra epoker, inte genom sin identitet i sig60.

Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad 
som är falskt. Foucaults syfte är således att klarlägga strukturen i de olika kunskapsregimerna, det 
vill säga reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad som är helt otänkbart, och dels 
reglerna för vad som betraktas som sant och falskt.61

I de senare böckerna av Foucault fokuserar han mer på teorier om makt och kunskap, och hur dessa 
står i relation till varandra. Foucault menar att makt och kunskap alltid är förbundna med varandra, 
och att makt inte alltid är något förtryckande. Det är genom makten som vår sociala omvärld 
skapas, som olika objekt skiljs åt och får relationer till varandra. Makten är det som avgör  på vilka 
sätt omvärlden benämns och är alltså både produktiv och begränsande. Vidare menar Foucault att 
det är meningslöst att söka efter sanningen, eftersom detta är något som skapas inom en diskurs och 
det aldrig går att komma utanför denna.62

Den kritiska diskursanalysen som jag har valt att använda bygger på Foucaults idéer, men skiljer sig 
också från dessa på vissa områden. Jag återkommer till detta i nästa stycke.

3.2 KRITISK DISKURSANALYS

Det finns flera typer av diskursanalys, men den jag har valt att koncentrera mig på är den kritiska 
diskursanalysen, och speciellt Norman Faircloughs variant av denna.

Norman Fairclough har en bakgrund inom lingvistik, och den kritiska diskursanalysen i hans 
version är också menad att användas på texter. Fairclough beskriver själv sin analysmetod som 
”textually-oriented discourse analysis” (förkortas TODA) och genom detta skiljer den sig också från 
Foucaults mer abstrakta modell.63 I den kritiska diskursanalysen försöker Fairclough binda samman 
element från flera olika discipliner som till exempel kritisk lingvistik med sociologiska och 
samhällsvetenskapliga teorier. Norman Fairclough ser på språket som en sorts social praktik 
varigenom social och politisk makt reproduceras. Enligt Fairclough handlar alltså diskurser om 
språkbruk i någon form; en text, en tolkning av en text, produktion, distribution eller konsumtion av 
språk/text. Eftersom texter, språk och kommunikation finns överallt omkring oss, kanske särskilt i 
medier, finns det också många diskurser.64

När Norman Fairclough använder ordet diskurs kan det innebära lite olika saker. Dels kan han syfta 
på den mer språkvetenskapliga definitionen av diskurs – diskurs som social aktion och interaktion – 

59 Jörgensen & Philips, s. 19.
60 Fairclough, Norman 1992. Discourse and Social Change, s. 38 ff.
61 Jörgensen & Philips, s. 19.
62 Jörgensen & Philips, s. 20f.
63 Fairclough 1992, s. 37.
64 von Schedvin Åkesson, Cecilia 2005, Letar Svenska kyrkan på rätt ställe? - en kritisk diskursanalys av Svenska 

kyrkans reklamkampanjer, s.16.
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och dels använder han ett synsätt hämtat från Foucault, där diskurs ses som en social konstruktion 
av verkligheten och en form av kunskap. Han använder också beteckningen kritisk diskursanalys 
både om sin egen specifika del av denna och som en beskrivning av en bredare inriktning, som hans 
teori är en del av. Fairclough menar att alla dessa begrepp och definitioner är viktiga eftersom de 
kompletterar varandra och därför kan användas tillsammans.65

En viktig del av den kritiska diskursanalysen är alltså synen på diskurs (språk) som en form av 
social praktik som både konstituerar den sociala världen samtidigt som den konstitueras av andra 
sociala praktiker. I och med detta ses diskursen inte bara som något som är med och formar sociala 
strukturer utan också som något som speglar dessa. Detta skiljer den kritiska inriktningen av 
diskursanalys mot till exempel det som kallas diskursteori, utarbetad av Laclau och Mouffe.66 
Språket i sig ses av Fairclough som en diskurs, och är således också dubbelt i den bemärkelsen att 
det formas i sociala sammanhang samtidigt som det är med och formar det sociala. Detta kallar han 
för språkets dialektiska förhållande och spänningarna som det dialektiska förhållandet utgör är vad 
den kritiska diskursanalysen föresätter sig att utforska.67

Inom all kritisk diskursanalys, alltså inte enbart Faircloughs, hävdas det att diskursiva praktiker 
bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper så som till 
exempel mellan kvinnor och män samt olika etniska grupper. Effekterna detta beskrivs som 
ideologiska.68 Faircloughs definition av ideologi är ”betydelse i maktens tjänst”69 och med det 
menar han just att ideologier är betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion 
och transformation av dominansförhållanden.70 Ideologier i texter kan finnas som implicita 
antaganden.71 Ideologierna kan också vara så inbäddade i språkbruket att de kan upplevas som 
”common sense”, och det är också då, när de tas för givna, som de är som mest effektiva.72 
Fairclough menar dock att det alltid handlar om tolkning av en text och att människor inte är några 
passiva subjekt, utan att de kan handla kreativt och göra motstånd, även om de kanske inte är 
medvetna om de ideologiska principerna.73 Makt som ideologi kan leda till en förvridning av 
medvetandet och ett manipulerande av sanningen för att tillfredsställa särskilda intressen.74

Hegemoni är ett annat av diskursanalysens viktiga begrepp. En hegemoni är en sorts maktställning 
eller dominansförhållande, där de härskandes värderingar överförs till de som domineras. Enligt 
Fairclough är det dock inte bara detta utan också en sorts förhandlingsprocess vari det skapas 
betydelsekonsensus. Fairclough menar att de ifrågasättande elementen i ett samhälle hela tiden 
förser människor med möjligheter till motstånd. En hegemoni är därför aldrig stabil utan alltid 
under förändring. Genom att analysera hegemonier kan också den diskursiva praktiken sättas i ett 
större sammanhang, en social praktik, där maktrelationer ingår.75

Fairclough menar, precis som Foucault, att det inte finns någon möjlighet att få tillgång till den rena 
sanningen utan endast representationer av denna. Men problemet är att alla representationer är 

65 Fairclough, Norman 1995. Media Discourse, s. 18, Sandberg, Lovisa 2006. Om konstruktionen av vetenskap i  
kriminalserier på TV. En kritisk diskursanalys av CSI och Bones, s. 11.

66 Jörgensen & Philips, s. 68.
67 Fairclough, 1992, s. 64, Jörgensen & Philips, s. 68, Sandberg, s. 11.
68 Jörgensen & Philips, s. 69.
69 Fairclough, 1995, s. 14.
70 Fairclough 1992, s. 87, Jörgensen & Philips, s. 79.
71 Fairclough 1995, s. 14.
72 Fairclough 1992, s. 87.
73 Jörgensen & Philips, s. 80.
74 Fairclough 1995, s. 46f.
75 Jörgensen &Philips, s. 80.
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försedda med mål, värderingar och ståndpunkter.76 För att göra en bra analys av något bör man 
därför alltid ta reda på vilka bakomliggande intressen och värderingar som finns och ger upphov till 
en viss sanningsuppfattning.77

3.2.1 Praktisk tillämpning av den kritiska diskursanalysen
Enligt Fairclough har en diskurs alltså tre funktioner; en identitetsfunktion, en funktion i sociala 
relationer och en funktion för kunskaps- och betydelsesystem. När en diskurs ska analyseras är det 

två dimensioner som är speciellt 
viktiga, dels den kommunikativa 
händelsen och diskursordningen. 
Med den kommunikativa händelsen 
avser Fairclough alla situationer där 
språk används, till exempel en 
tidningsartikel, en intervju eller en 
film. Diskursordning förklarar han 
som summan av de diskurstyper 
som används inom en social 
instutition. Diskurstyper i sin tur 
består av diskurser och genrer.78 
Exempel på diskursordningar är den 
medicinska diskursordningen eller i 
mitt fall mediernas diskursordning. 
När språket används inom en 
diskursordning kallar Fairclough det 

för en diskursiv praktik. I alla dessa produktioner och konsumtioner av språket, som skrift eller tal, 
används sedan olika diskurser och genrer på bestämda sätt.79

För analys av den kommunikativa händelsen har Fairclough konstruerat en tredimensionell modell. 
Varje fall av språkbruk består enligt Fairclough av tre dimensioner. Den första är texten och dess
egenskaper. Vid en analys bör lingvistiska element så som grammatik, ordval och meningsbyggnad 
studeras. I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på transitivitet och modalitet. När transitivitet 
analyseras studeras det hur händelser förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. Ett 
exempel på en tidningsrubrik där en passiv form används är ”30 journalister avskedades”. Det 
framstår som att det var något som bara hände, utan att någon det finns någon ansvarig ”agent” (till 
exempel ett nyhetsbolag). Beroende på hur något uttrycks så kan det uppfattas olika av 
textmottagarna, och få olika ideologiska konsekvenser.80 Modalitet innebär textförfattarens omdöme 
och grad av instämmande i en sats, och på vilket sätt något uttrycks. Det går till exempel att säga 
”jag tycker om att läsa böcker”, ”att läsa böcker är bra”, ”att läsa böcker kan vara bra” eller ”det 
kanske är bra att läsa böcker”, vilket alla uttrycker ungefär samma sak, men med olika grad av 
instämmande.81

76 Sandberg, s. 12.
77 Ibid.
78 Jörgensen & Philips, s. 73.
79 Ibid.
80 Ibid, s. 87.
81 Ibid, s. 87f.
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Den andra dimensionen, den 
diskursiva praktiken innebär de 
konsumtions- och och 
produktionsprocesser som är 
förbundna med texten. Med detta 
menas till exempel att det bör 
analyseras hur textförfattare 
bygger på redan existerande 
diskurser och genrer när denne 
skapar sin text, vilket kallas för 
intertextualitet. En särskilt 
markant form av intertextualitet 
är manifest intertextualitet, det 
vill säga att det hänvisas till andra 
texter, som till exempel i en 
forskningsrapport eller i en blogg. 
En text kan alltså ses som en del 
av en intertextuell kedja, där 
texter bygger på varandra. 
Fairclough menar att genom att 
bygga på existerande texter, och 
därigenom använda dessa 
diskurser på ett konventionellt 
sett, så blir det ett uttryck för 
upprätthållandet av den 
dominerande diskursordningen, 

och därigenom även den härskande sociala ordningen. Bygger en textförfattare på gamla texter på 
ett nytt och kreativt vis så blir det i sin tur ett tecken på en ny interdiskursiv mix och en drivkraft för 
sociokulturell förändring. En förändring kan dock begränsas av de maktrelationer som finns.82 Den 
som tolkar texten gör det också med en ram som på förhand är given. Till exempel tolkas en 
dagspressartikel just utifrån att den är just detta, och inte en skönlitterär text. 

Den tredje av Faircloughs dimensioner, den sociala praktiken, innefattar att sätta in texten i ett 
större sammanhang, och att avgöra om texten i fråga reproducerar eller ifrågasätter den existerande 
diskursordningen.83 Faircloughs syn på förhållandet mellan kommunikativa händelser och 
diskursordningar är dialektisk, alltså är diskursordningen ett sorts system som både formar och kan 
formas av specifika fall av språkbruk. De diskurser och genrer som används i kommunikationen 
inom en social domän är redan på förhand givna av den diskursordning som råder. Det finns alltså 
vissa bestämda normer som följs och lägger restriktioner på vad som kan sägas eller inte. Samtidigt 
finns möjligheten att förändra diskursordningen genom att använda genrer och diskurser från en 
annan diskursordning.84

82 Ibid, s. 77f.
83 Ibid, s. 74ff.
84 Ibid, s. 76.
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4. METOD 

Jag har valt att använda mig av den kritiska diskursanalysen vid analys av mitt material. Framför 
allt är det Norman Faircloughs bok Discourse and Social Change och kapitel 8 – Doing Discourse 
Analysis – i denna som ligger till grund till konstruerandet av min egen frågeguide som jag sedan i 
analysen kommer att utgå ifrån. Diskursanalysen är intressant, då den införlivar hela samhälleliga 
processer i analysen, och inte enbart utgår från texten. Då medier är en stor del av det samhälle vi 
idag lever i, bidrar också texterna som produceras i media till att rama in och skapa förståelse för 
hela vår världsuppfattning. 

Kritisk diskursanalys är en kvalitativ forskningsmetod, då den till stor del består av forskarens 
tolkningar av materialet. I min roll som forskare strävar jag efter att vara så objektiv som möjligt, 
men precis som det sägs av Foucault och inom socialkonstruktionismen, så kommer min tolkning 
alltid att färgas av min egen förförståelse och av den, till största delen, akademiska diskurs som jag 
ingår i. Jag kommer dock att försöka inta en sådan ”blank” position till mitt material som det går 
när jag genomför min analys, för att få bästa möjliga resultat. 

4.1 MATERIAL OCH URVAL

Det material jag har för avsikt att analysera består av två delar; ett antal artiklar i Dagens nyheter 
och Svenska dagbladet, samt de bloggar som är knutna, ”pingade”, till dessa artiklar. Artiklarna 
berör alla diskussionen om Google Book Search och upphovsrätten.

Dagstidningarna, DN och SvD, är utvalda på grund av att de är Sveriges två största 
morgontidningar, med en upplaga på vardera 339 800 exemplar (DN)85 och 194 800 exemplar 
(SvD)86, men med betydligt fler läsare än så.  Båda tidningarna har en stor kulturdel med tillhörande 
kulturdebatt. I de sökningar jag har genomfört är det också i dessa båda tidningar som den största 
delen av debattartiklarna i ämnet är publicerade.

För att kunna kartlägga debatten samt följa vilka aktörer och argument som återkommit och fått 
störst genomslagskraft har jag analyserat artiklar publicerade under perioden 8 maj 2009 till 6 
november 2009. Tidsperioden är vald på grund av att debatten under sommaren och hösten varit 
som mest intensiv inför revideringen av Google-avtalet som väntades i november. Jag har under 
tidsperioden läst allt som dessa tidningar publicerat om Google och Google Books, men har inför 
analysen valt bort texter av mer nyhetskaraktär, inköpta från nyhetsbolag som Spektra/TT, samt 
kortare notiser skrivna av tidningen själv. Alla artiklar med ledar- och/eller debattperspektiv, 
publicerade under den angivna tidsperioden, är inkluderade i analysen. Av dessa är 5 artiklar 
utgivna av DN och 10 artiklar utgivna av SvD.

För att undvika ett godtyckligt urval av bloggar som skrivit om Google Books har jag valt att 
analysera bloggar som är pingade till de artiklar som ingår i undersökningen. Av dessa bloggar har 
jag sedan analyserat max två per artikel. Jag har valt bloggar utifrån relevans i ämnet samt försökt 
få en variation på kategorier av blogginnehavare, till exempel författare, journalister och politiker. 
Det finns en mängd bloggar som beskriver, belyser och debatterar ämnet på ett intressant sätt, men 
på grund av tids- och utrymmesbegränsningar inom ramen för denna uppsats blev det omöjligt att ta 

85 ”Korta fakta”. Dagens nyheter, 6 februari 2009.
86 ”Snabbfakta om SvD”. Svenska dagbladet, 14 maj 2009.
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med fler än vad som gjorts. 

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Det finns, i den kritiska diskursanalysen, inga förbestämda mallar för hur en analys ska gå till, utan 
analysen bör styras av det material som undersöks. Jag kommer att utgå från den tredimensionella 
modellen som Fairclough presenterar, och från kapitel 8 i hans bok Disccourse and Social Change,  
där det finns konkreta förslag på hur frågor i en analys kan ställas utifrån de tre dimensionerna text, 
diskursiv praktik och social praktik. Med bakgrund av detta har jag sedan konstruerat en egen mall 
med frågor som jag kommer att använda i min analys av de utvalda tidningsartiklarna och 
bloggarna. De tre nivåerna är ibland hopblandade och svåra att skilja åt, men för att underlätta 
analysen är de ändå uppdelade. Frågorna lyder som följer:

4.2.1 Diskursiv praktik
Vem har skrivit texten? Vilken position i debatten har textförfattaren? Vilken yrkesroll?
Vilka genrer och diskurser går att utläsa? Hur samverkar dessa?
Är dessa diskurser relativt konventionella eller är de innovativa?

Hur kan texten tolkas av mottagaren? Hur mycket kunskap kräver den av mottagaren?
Vilka tidigare texter refererar den till? Direkt eller indirekt?
Refererar den till tidigare texter på ett rakt och ärligt sätt, eller på ett manipulerande och negativt 
sätt?

4.2.2 Text 
Vilka huvudargument finns i texten?

Interaktionell kontroll:
Vem sätter agendan? Vem väljer vilka argument som ska debatteras?

Grammatik:
Hur uttrycks textens argument? Transitivitet? Modalitet? Hur starka är dessa argument?

Ordval:
Vad har texten för ordval? Vilka nyckelord används? Finns ”nya” ord, eller ord vars mening kan 
tolkas olika beroende på situation?

4.2.3 Social praktik
Kan texten sättas in i ett bredare sammanhang? Finns det ideologiska, bakomliggande faktorer?
Förstärker den diskursiva praktiken de maktförhållanden som finns eller ifrågasätter den?
Vilken är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser?

Frågorna som ställs under social praktik kommer att, tillsammans med en sammanfattning, 
gemensamt att tas upp sist i kapitlet samt vidare i diskussionsavsnittet. 
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5. RESULTATPRESENTATION

Alla artiklar och bloggar ingår i en större mediediskursordning. De texter jag har valt att analysera 
är vidare en del av en övergripande Google Books-debattdiskursordning, och denna i sin tur 
innehåller ett flertal olika diskurser; en författardiskurs, förläggardiskurs, akademisk diskurs, 
politisk diskurs med flera. Vilken diskurs en aktör ingår i blir i texter synligt framförallt i det 
språkbruk aktören använder.

5.1 DAGSPRESS 

5.1.1 DN ”Bonnier nobbar Googleavtal”. Publicerad 8 maj 2009.
Diskursiv praktik 
En artikel publicerad under Dagens nyheters specialdel ”DN Bok”, skriven av kulturjournalisten 
Juan Flores, DN. Genren är en klassisk dagspress-genre. Då artikeln citerar Bonnierförlagens jurist 
Dag Wetterberg och dennes uttalanden finns förutom en mediediskurs också en förlagsdiskurs som 
delar av den större diskursordningen. Dessa diskurser är konventionella. Artikeln är enkelt skriven 
och det krävs därmed heller inte så mycket av den tänkta textmottagaren. Noterbart är att endast 
Bonnierförlagens jurist får komma till tals, ingen från Google eller någon annanstans med en 
annorlunda synvinkel. Inga manifesta referat görs i texten, förutom till en tidigare artikel i DN. 
Indirekt bygger den dock på en intertextuell kedja av texter som ingår i Google Books-debatten och 
allra tydligast syns detta genom att DN i högermarginalen hänvisar till tidigare artiklar i ämnet.

Text 
Sammanfattningsvis handlar texten om att Bonnierförlagen kommer att ”opt out” från Google-
avtalet eftersom de dels är missnöjda med den ersättning de som förlag får och dels själva vill 
förhandla om sina egna rättigheter. Agendan kan helt och hållet sägas sättas av Bonnierförlagen 
själva, då de endast argumenterar för sin egen ställning till avtalet. Argumenten framförs i 
citatform: ”- Vår huvudinvändning är för det första att det i upphovsrätten är helt grundläggande att 
vi som förlag upplåter våra rättigheter till vilka vi vill och till de ersättningar vi kan komma överens 
om.” Textförfattarens del förblir anonym, då det inte framgår vad denne själv tycker.

5.1.2 DN ”Mats Söderlund: Googles avtal bättre än Bonniers”. Publicerad 15 maj 2009.
Diskursiv praktik 
Artikeln är uppenbarligen skriven av Mats Söderlund, Sveriges författarförbunds ordförande, och är 
publicerad som en debattartikel i Dagens nyheters Kultur och nöjesdel. Genren är en lättläst 
debattartikel-genre  den kräver heller inte så mycket av en tänkt textmottagare, dock underlättas 
förståelsen om mottagaren har läst tidigare artiklar. De diskurser som går att utläsa, en mediediskurs 
och en författardiskurs, som båda är delar av den större Google Books- debattdiskursordningen, är 
konventionella. Artikeln refererar direkt (manifest) till den tidigare artikeln i DN samt till ett 
uttalande som gjorts av Bonniers i tidningen Svensk bokhandel. Referaten är raka och ärliga, dock 
är citatet från Svensk bokhandel utplockat för att peka på Bonniers, enligt artikelförfattaren, sämre 
villkor.

Text
Textens huvudargument är att peka på Bonniers, för författarna, sämre e-boksvillkor än Googles och 
ett uttalande om att Sveriges författarförbund inte avråder författarna att ingå avtal med Google, 
men däremot med Bonnier. Agendan för artikeln är satt av Bonnier, men i och med det som skrivs i 
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texten sätter artikelförfattaren härmed också själv en ny agenda. Argumenten är skrivna utan 
passiva former, med både subjekt och objekt närvarande: ”När de nu lanserar egna e-boksavtal är 
villkoren betydligt sämre än Googles”. Artikelförfattaren utgår inte från sig själv personligen, men 
utnyttjar sin viktiga roll i debatten när han uttrycker åsikter: ”Sveriges författarförbund ser inget 
skäl att avråda sina medlemmar att ingå i förlikningen med Google...”

5.1.3 DN ”Författarkritik mot Bonniers e-avtal”. Publicerad 18 maj 2009.
Diskursiv praktik 
Artikeln är skriven av journalisten Juan Flores, DN, och publicerad i DN Bok-delen. Artikeln är en 
fortsättning på de två tidigare artiklarna och något av en sammanfattning av det som där skrivits. 
Texten belyser både förläggarnas- och författarnas synpunkter, och dessa båda diskurser kan därför 
sägas vara konventionellt representerade i artikeln. Artikeln refererar också direkt till de tidigare 
artiklarna, och till det som Bonnierförlagens jurist Dag Wetterberg och Sveriges författarförbund 
Mats Söderlund sagt. Referaten sker på ett rakt och ärligt sätt.

Text 
Huvudpoängen med artikeln är en sammanfattning av den kritik som Bonniers avtal har fått. De 
argument som diskuteras är satta av författarförbundet samt Bonnier, och dessa uttrycks dels i rak, 
sammanfattande form, dels som citat från Författarförbundets jurist Malin Koch. Textförfattaren 
förhåller sig objektiv och redovisar endast andras åsikter.

5.1.4 SvD ”Kritik mot internetbjässen Google”. Publicerad 24 juli 2009.
Diskursiv praktik
Artikeln ingår i en dagspress-genre och en genre av redaktionellt material (i motsats till kortare 
nyhetsnotiser). Författaren är Jonas Cullberg, en kulturjournalist på SvD. Av mottagaren till texten 
krävs inte så mycket, den är relativt ”lätt” och inga direkta förkunskaper behövs för att förstå den. 
Det som diskuteras i texten beskrivs av författaren. Intertextuellt hänvisar texten manifest till en 
artikel i Times och en artikel i Expressen. Den bygger också vidare på påståenden från Kristina 
Ahlin, vd för Svenska förläggareföreningen och från Kungliga bibliotekets forskningschef Pelle 
Snickars som använts i tidigare artiklar i t.ex. DN. Hänvisningarna till tidigare texter är relativt 
”ärliga”, dock uppdelade och skrivna så att det ska bli en bra artikel för läsaren.

Text
Textens poäng kan sägas vara att belysa den makt Google har i dagens samhälle. Viktiga argument 
för poängen: Ett enda företag som har kontroll över vår vardag på internet, Googles makt över 
andra företag, de elektroniska fotsteg som sparas av Google och kan användas i framtiden samt att 
de skannar in böcker utan att fråga om lov. Ämnena som artikeln tar upp har tidigare kommit från 
Svenska förläggareföreningen, Pelle Snickars och en journalist på Expressen. De relevanta kritiska 
inslagen i artikeln är skrivna i passiv form: ”Sökjätten kritiseras för sin dominanta position på 
marknaden..”, ”Google anklagas för integritetskränkningar...” 

När de gäller modaliteten så förhåller sig textförfattaren objektiv, han håller inte själv med om några 
argument utan belyser bara olika ståndpunkter.

5.1.5 SvD ”Bokprojekt får massiv kritik”. Publicerad 8 september 2009.
Diskursiv praktik
Artikeln ingår i en dagspress-genre och en genre av redaktionellt material. Författaren är Tobias 
Brandel, en kulturjournalist på SvD. Förutom den större mediediskursen, en journalistdiskurs och de 
tidigare nämnda diskursordningar som texten är en del av, finns också spår av en politisk diskurs. 
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Dessa samverkar genom att den svenska regeringens passiva politik indirekt kritiseras. De diskurser 
som finns representerade är relativt konventionella, och deras ställning snarast förstärks.
Författaren är liksom i den tidigare artikeln en kulturjournalist på SvD, med en till synes objektiv 
roll. Artikeln kräver en viss förförståelse av mottagaren för att budskapet helt ska förstås, dock finns 
en ”faktaruta” där det mycket kort står beskrivet vad som tidigare skett i ämnet. På ett manifest plan 
refererar texten till en inlaga från den tyska regeringen till den amerikanska domstolen, där de 
kritiserar det s.k. Google-avtalet. Artikeln kan dock ses som en del av intertextuell kedja då den 
bygger på tidigare artiklar i ämnet.

Text 
Artikelns djupare poäng är en underliggande kritik mot den svenska regeringen som inte tänker 
lämna in någon protest mot Google-avtalet, till skillnad från flera andra regeringar. De som får 
komma till tals i texten är uteslutande kritiska mot Googles projekt; Pia Janné Nyberg, jurist på 
Svenska förläggareföreningen och Kristina Ahlinder, vd på samma förening. Det är också de som 
får styra agendan för vilka argument som tas upp. Textförfattaren själv förhåller sig synbart objektiv 
och citerar endast vad andra har får åsikter, men att citera satser som ”vi är rädda för vad som kan 
hända i framtiden” och ”det är världens största upphovsrättsintrång” anspelar på textmottagarens 
känslor för att skapa reaktioner.

5.1.6 SvD ”Ska Google få monopol på böcker?” Publicerad 8 september 2009.
Diskursiv praktik
Artikeln, en analys,  är skriven av SvD´s kulturchef Stefan Eklund. Han refererar till tidigare 
uttalanden från författareförbundets ordförande Mats Söderlund och från förläggareföreningen, och 
artikeln kan därmed ses som en i den intertextuella kedjan i debatten om Google Books. Analys-
artikeln är relativt kort och det finns inte utrymme för någon bakgrund till det som skrivs. Den 
kräver därför att mottagaren är insatt i problematiken för att argumenten ska förstås. De diskurser 
som återfinns är en politisk diskurs och en större informationsamhällesdiskurs. Dessa diskurser står 
i viss mån i strid mellan varandra.

Text 
Artikelns huvudpoäng är att demokratin urholkas om den digitala biblioteksverksamheten sköts av 
ett amerikanskt företag, och ingen vet heller vad som kommer att hända i framtiden med det stora 
bokarkivet. De ämnen som står på artikelns agenda är alla sådana som tagits upp i tidigare artiklar, 
och i mångt och mycket är det förläggareföreningen som styr argumenten, men här i sällskap av 
författarförbundets motargument. Till skillnad mot de tidigare artiklarna är denna analys mer 
personligt skriven, och inte på samma sätt synbart objektiv. Argumenten är inte skrivna i jag-form, 
men författaren tilltalar textmottagarna i direkt form: ”Som ni ser finns det en uppsjö av åsikter...” 
Också här försöker textens argument skrivas på ett känslomässigt vis: ”Är det riktigt att ett företag 
ska ha monopol på det här enorma biblioteket? Urholkas inte den demokratiska princip -....?”

Ordvalsmässigt är texten relativt enkelt skriven, anpassad för många läsare.

5.1.7 SvD ”Googlearkiv i snabbtryck”. Publicerad 20 september 2009.
Diskursiv praktik
Artikeln är skriven av journalisten Adam Erlandsson på SvD Näringslivsnyheter, och därmed förs 
en ny diskurs in i Google Books debatt-diskursordningen, nämligen en kommersiell, 
näringslivsdiskurs. Texten är konventionellt skriven och refererar inte manifest till några tidigare 
texter, men kan ändå sägas vara en del av debattkedjan.

Text 
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Artikelns huvudpoäng är huvudsakligen att meddela att Google fortsätter att satsa och att de nu 
startat ett samarbete med On Demand Books, vilket innebär att vilken mindre bokhandel som helst 
med en boktryckarmaskin nu har möjlighet att trycka en icke-upphovsrättsskyddad bok från 
Googles arkiv. Texten är inget debattinlägg i den meningen att den uttrycker någon direkt åsikt, utan 
är snarast mer uppbyggd som en traditionell nyhetsnotis med ordvalen utformade därefter.

5.1.8 SvD ”Google avslöjar upphovsrätten som relativ”. Publicerad 17 oktober 2009.
Diskursiv praktik
Artikeln är ett debattinlägg, en ”understreckare”, skriven av Kungliga bibliotekets forskningschef 
Pelle Snickars i SvDs kulur och nöjesdel. I och med författarens ställning som forskningschef på ett 
stort bibliotek blir också en forsknings- och en akademisk diskurs synlig. Texten är också skriven i 
en mer akademiskt inspirerad, avancerad stil, vilket medför att den blir lite mer svårtillgänglig och 
kräver mer av textmottagaren. Det kan förmodas att den tänkte mottagaren av denna text redan är 
insatt i den Google Books-debatt som detta är ett starkt inlägg i. Den akademiska diskursen, och 
författarens titel, medför automatiskt att tyngd, men kanske också viss elitism, läggs bakom det 
skrivna. Förhållandet mellan de diskurser som framkommer i denna artikel; mediediskursen, den 
akademiska diskursen, hela bokbranschdiskursen och den övergripande Google Books-
debattdiskursordningen är enligt tidigare artiklar spänt. I texten refereras det, på forskningsmanér, 
till en rad andra artiklar och uttalanden, dels till tidigare texter om upphovsrätt överlag, till Svenska 
förläggareföreningens ståndpunkt i frågan, till Google själv och till den europeiska kommisionären 
Vivianne Reading. Referaten sker på ett manifest och rakt sätt, men är utvalda för att förstärka 
författarens egna synpunkter och till viss del förlöjliga ”motståndarna”.

Text 
Artikeln är lång, och det finns många intressanta argument i texten. Huvudpoänger är dock en kritik 
mot dagens upphovsrättslagstiftning med dess långa skyddstider, som enligt författaren är oförenlig 
med dagens digitala samhälle; ”Som fler nätaktivister och progressiva juridikprofessorer påpekat 
har förlängningen av skyddstider under de senaste decennierna varit ovanligt trångsynt givet hur 
internet utvecklats under samma tid.”

Vidare visar författaren på den potential som finns hos Google Books för biblioteksverksamhet, 
samt kritiserar det gamla tänket att böcker ska finnas i sin fysiska form på bibliotek. I texten finns 
också syrliga passningar till Svenska förläggarföreningen apropå deras uttalande om att Google 
gjort sig skyldig till världens största upphovsrättsintrång: ”Hur det kan vara fallet är och förblir en 
gåta; vill man inte vara med är det ju bara att säga till”

Pelle Snickars fortsätter sedan med att förklara att detta är helt i linje med Googles övergripande 
sätt att organisera information.

Vill man exempelvis inte få en kopia gjord av sin sajt och indexerad av Google är det bara att höra 
av sig och bli undantagen. Det är förvisso ganska korkat eftersom ingen någonsin kommer att hitta 
ens sajt givet Googles dominans; men i konsekvens av ovanstående får man förmoda att Svenska 
förläggareföreningen gjort just så.

I och med detta följer artikelförfattaren den agenda som tidigare satts upp av förläggareföreningen, 
men ger också själv en helt ny vind i debatten, vilket också syns på den mängd fortsatta artiklar och 
blogginlägg Pelle Snickars inlägg genererar.

Argumenten framförs på akademiskt vis, underbyggda av tidigare forskning inom 
upphovsrättsområdet. Inga passiva former förekommer, utan författaren skriver i rak form och som 
sanning. Ordvalet är i viss mån styrt av den akademiska genren, men är också influerat av den mer 
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populistiska dagspressgenren.

5.1.9 DN ”Digitalt monopol”. Publicerad 17 oktober 2009.
Diskursiv praktik 
Artikeln är en huvudledare i Dagens nyheter, författare till texten framgår inte av nätupplagan. 
Artikeln är en del av den större mediediskursordningen, men är också en del av en politisk diskurs 
då det är en ledare i en av Sveriges största morgontidningar. Vidare är artikeln en del av en 
journalistisk diskurs. Diskurserna är relativt konventionella. Textmottagaren behöver inte ha så 
mycket tidigare kunskap inom området, utan kan ändå förstå det som debatteras, men för att kunna 
läsa kritiskt krävs kunskaper om det Google-avtal som i artikeln berörs. Manifest refereras inte till 
någon tidigare artikel, men indirekt ingår texten helt klart i en intertextuell kedja av debattartiklar, 
synbart i alla artiklar publicerade av DN, då det i högermarginalen finns länkar till tidigare artiklar i 
tidningen.

Text 
Sammanfattningsvis argumenterar textförfattaren för att Google Books kan bli förödande för både 
författare, förläggare och för upphovsrätten, trots att deras ursprungliga idé var bra. Argumenten 
framförs på traditionellt, debattartikel-vis, som sanning och utan att författarens personliga åsikter 
synliggörs. Argumenten förstärks ytterligare av metaforer: ”Google påminner om en bonde som 
med stor skicklighet och energi tar in årets skörd men struntar i att skaffa utsäde till nästa år.”

5.1.10 SvD ”Googles bokprojekt strider mot grundlagen”. Publicerad 22 oktober 2009.
Diskursiv praktik
Denna artikel är en debattartikel skriven av Kjell Bohlund, ordförande i Svenska 
förläggareföreningen, och skriven som en replik på Pelle Snickars understreckare. Författaren är en 
del av en tydlig bokförlagsdiskurs vilket representerar en del av Google Books-debatten. 
Bokförlagsdiskursen och de åsikter de står för är konventionella i förhållande till övriga diskurser 
på området. Texten bygger tydligt på framförallt Snickars artikel, med flera citat och argument emot 
det som skrevs i den artikeln. Av textmottagaren krävs förmodligen att denne ska ha läst framförallt 
Snickars artikel, men läsaren bör kanske också ha vetskap om den tidigare debatten för att fullt ut 
förstå det som argumenteras. Författaren använder tidigare texter på ett rakt och ärligt vis, men 
debatterar själv för sin åsikt i ämnet. Texten är enklare skriven än den av Pelle Snickars, och 
författaren använder sig inte av samma akademiska stil, så på det viset är den mer lättläst.

Text 
Artikelns huvudsakliga argument bygger på att Google strider mot den svenska upphovsrätten och 
mot Bernkonventionen när de skannar in och digitaliserar böcker utan författarnas uttryckliga 
medgivande. De argument som texten behandlar är sedan tidigare redan introducerade av 
förläggareföreningen, men här förs även Pelle Snickars argument in på agendan. Inte heller i denna 
artikel används några passiva former, och här använder författaren dessutom ett tydligt personligt 
instämmande i det skrivna: ”Vi vill naturligtvis att digitaliseringens möjligheter utnyttjas snabbt och 
till sin fulla potential, men det får inte ske till priset av att all annan erfarenhet och kunskap slängs 
överbord.”
Vidare är tonen i argumenten ganska bitsk, framförallt när Bohlund beskriver Snickars syn på 
upphovsrätten som något som påminner om den sovjetiska synen. 

5.1.11 DN ”Sigge Eklund tar strid för förlagens e-böcker”. Publicerad 22 oktober 2009.
Diskursiv praktik 
Artikeln är publicerad i Dagens nyheters bok-del och skriven av Sigge Eklund, författare, medlem i 
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författarförbundet men också webbstrateg på Bonnierförlagen. I och med detta personifierar han en 
intressant mix av olika diskurser; främst en författardiskurs och en förläggardiskurs. I texten finns 
också ett inslag av en informationsamhällesdiskurs, då författaren diskuterar framtiden inom 
bokbranschen med en väntad, snar explosion av e-böcker. Diskurserna verkar alla inom 
övergripande diskursordningen på ett icke-konventionellt sätt på grund av artikelförfattarens 
intressanta blandning av diskurser. Texten är enkelt skriven och kräver inte allt för mycket av 
textmottagaren, då den dessutom sammanfattar det som tidigare debatterats. I artikeln refereras 
direkt till tidigare uttalanden av Författarförbundets Mats Söderlund samt till artiklar i Svensk 
bokhandel och Expressen. Dessa referat sker på ett rakt sätt, men Mats Söderlund och 
författarförbundet kritiseras för sin okunskap när det gäller författarnas vinstandel i Google-avtalet. 
Vidare refereras indirekt till bloggare och inlägg i medier överlag, då dessa nämns i vidare ordalag.

Text 
Den huvudsakliga poängen med texten är att den kommande ökningen av e-böcker kommer att 
innebära minskade intäkter för förlagen och att om författarna då även fortsättningsvis ska ha lika 
stor andel av vinsten kommer det behöva kompromissas med andra saker. Vidare menar 
textförfattaren att Googles avtal inte är bättre än Bonniers även om det låter så, och redovisar varför.
Agendan över vad som debatteras är här till stor del satt av författarförbundet och Mats Söderlund. 
Argumenten framförs i rak form, men också som frågor: ”Bara genom att dra ner kvalitetskraven på 
dessa viktiga produktionssteg är det möjligt för förlagen att möta författarförbundets krav. Är det 
verkligen värt det?” Sigge Eklund skriver också i personlig form, med eget tyckande i fokus: 
”Personligen tycker jag att det finns anledning att värna om den nuvarande modellen...”.

5.1.12 SvD ”Det handlar om demokrati”. Publicerad 26 oktober 2009.
Diskursiv praktik 
Artikeln är en fortsättning på Svenska dagbladets debattserie om Google Books, skriven av Mats 
Söderlund, ordförande i Sveriges författarförbund. Mats Söderlund representerar författarnas och 
upphovsrättsmännens diskurs i den större Google debatt-diskursordningen. Vidare diskuterar han 
den svenska kulturpolitiken, och dess del av den situation som den svenska litteraturen står inför. 
De diskurser som finns representerade är i stort sett konventionella, men anmärkningsvärt är ändå 
författarens kritik mot både förläggarföreningen och mot den akademiska diskurs som Pelle 
Snickars representerar, samt författarens uttalanden om att Google-avtalet är gynnsamt för 
upphovsmän.
Texten är relativt enkelt skriven, men kräver av textmottagaren att denne har läst de tidigare 
artiklarna i debatten för att kunna förstå det som argumenteras. Det finns ingen bakgrund beskriven 
alls, utan texten bygger väldigt mycket vidare på det som tidigare skrivits. På ett manifest plan 
refereras till Snickars och Bohlund, men indirekt också till övriga texter i ämnet.

Text 
Huvudargumenten i texten är att ingen ska luras att tro att det handlar om något annat än pengar, för 
alla inblandade, men kanske framförallt från förläggarnas sida, och att var och en endast ser till sitt 
eget intresse. Vidare menar författaren att staten borde skjuta till pengar för att skapa en svensk 
nationalportal för litteratur. Agendan över vad som diskuteras är tydligt satt av Snickars, men också 
av Bohlund och förläggareföreningen. Grammatiskt skiljer sig texten något från de tidigare 
debattartiklarna då argumenten är skrivna i en personlig ton: ”Snickars insinuerar att vi inte är så 
intresserade av våra rättigheter och Bohlund menar att vi också borde värna om den 
förlagskultur....”

Tonen är inte lika bitsk som i de tidigare debattartiklarna, men i stället framförs alltså argumenten 
med en personlig känsla bakom.
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5.1.13 SvD ”Klassisk dubbelmoral”. Publicerad 28 oktober 2009.
Diskursiv praktik 
I ytterligare en del av den debatt som publicerats i SvD skriver här Peter Sunde Kolmisoppi om sin 
syn på Google Books. Peter Sunde Kolmisoppi är föreläsare, internetaktivist och en av The Pirate 
Bays grundare. I artikeln finns följaktligen spår av diskurser av digital- och upphovsrättspolitik i ett 
större perspektiv, inte bara inom den litterära världen. Den diskurs som Peter Sunde Kolmisoppi är 
en del av är kontroversiell i den mening att han står för något nytt, för ett ”friare internet”. 
Författaren står också för innovation och nytänkande i och med grundandet av The Pirate Bay. 
Artikeln han skrivit är relativt lättläst och något populistisk i sin ton, och kräver inte så mycket av 
sin mottagare. Dock är det förmodligen svårt att förstå den fullt ut om läsare inte följt med i de 
tidigare debattinläggen. I texten refereras framförallt till Kjell Bohlunds artikel, och han får också 
mottaga syrlig kritik. Under ytan kan det anas att det funnits en tidigare meningsskiljaktighet mellan 
Peter Sunde Kolmisoppi och Kjell Bohlund då den senare kritiseras för att ha velat indexera böcker 
på The Pirate Bay för att sedan sälja dessa index i en rapport, trots att han nu menar att det är att 
bryta mot grundlagen att just indexera böcker.

Text 
Huvudargumenten i texten består av kritik mot förläggare och andra makthavare som gärna 
försvarar sin bekväma plats, trots att detta är något som inte är samhället till gagn och som snarast 
hindrar teknisk utveckling. Vidare är Kolmisoppi kritisk till den upphovsrättsliga politik som idag 
styr vårt samhälle. Argumenten framförs som ”sanning”.

5.1.14 SvD ”Google viktig pådrivare”. Publicerad 3 november 2009.
Diskursiv praktik 
Debattartikel skriven av Karl-Erik Tallmo, författare och journalist. Tallmo intar en något mer 
objektiv plats i debatten, skriver i en journalistisk genre och är en del av en mediediskurs, men i sin 
roll som författare också en författardiskurs. Han belyser några av de problem som finns, men på ett 
ganska konventionellt sätt. Textmottagaren kan tolka texten som sval samhällskritik, men också 
som en belysning av de problem som finns med Googles bokinskanning. Texten refererar 
framförallt till Kjell Bohlund och Pelle Snickars tidigare inlägg i debatten, och som textmottagare är 
det enklare att förstå det Tallmo pratar om, om man också läst dessa. Referaten sker på ett manifest 
plan och på ett rakt sätt.

Text 
Textens huvudsakliga poäng är att belysa tre problem med Google Books; Opt-out modellen som 
innebär att upphovsrättsinnehavare kommer med i samarbetet så länge de inte aktivt tackar nej, 
problem med så kallade herrelösa böcker, utan copyright, som enligt Google ska användas endast 
för enskilt bruk fast print-on-demand utgåvor planeras att säljas samt problemet med Googles 
dominerande ställning på internet.

Agendan för texten är helt klart satt av Snickars och Bohlund, då det är deras argument som här 
ytterligare diskuteras. Argumenten framförs till stor del som frågor: ”Vill vi till exempel att Google 
ska veta exakt vad vi läser?” och vad gäller modaliteten så skriver textförfattaren till viss del i jag-
form: ”Jag tror dock att frågan varken är lika enkel...” men också på ett mer objektivt, journalistiskt, 
sätt.

5.1.15 SvD ”Google tvingar fram offensiv digital politik”. Publicerad 6 november.
Diskursiv praktik 
Den sista och avslutande av debattartiklarna i Svenska dagbladet, skriven av Pelle Snickars, 
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forskningschef på Kungliga biblioteket. Artikeln är, liksom den tidigare av samma författare, 
skriven i en akademisk forskningsgenre. Snickars för tydligt med sig en akademisk diskurs in i 
debatten om Google Books. Den politiska diskursen finns också representerad, då författaren 
argumenterar för en ny upphovsrättslagstiftning. Texten kräver att mottagaren är van att läsa 
akademiska genrer, eller åtminstone har en god kunskap i det svenska språket. Då detta är en 
slutreplik i en debattserie underlättar det naturligtvis om mottagaren läst de övriga inläggen, vilka 
dessutom manifest refereras till. Referaten är raka sammanfattningar på de tidigare inläggen, så när 
som Förläggareföreningens ordförande Kjell Bohlunds text vilken refereras till på ett mer negativt 
sätt.

Text 
Textens huvudargument är att Google har gjort det tydligt att dagens upphovsrättslagstiftning 
fungerar dåligt i det digitala samhället, och kommer detta inte att förändras politiskt så kommer 
utvecklingen att ta andra vägar, till exempel i form av Creative Commons-licenser. Agendan för 
denna text är framförallt satt av författaren själv, men i viss mån även av de tidigare författarna i 
artikelserien. I denna text, precis som i Snickars tidigare, är argumenten rakt skrivna, utan passiva 
former: ”Upphovsrätten sägs ofta vara ett incitament för skapande – sekellånga skyddstider är inte 
det. Däremot begränsar de allas vår tillgång till det gemensamma bokarvet.” 

Modaliteten, graden av författarens medtyckande i det skrivna är endast underförstådd och uttrycks 
aldrig i personlig form. Ordvalen är starkt präglade av den akademiska genren.

5.2 BLOGGAR

Jag har av tids- och utrymmesskäl varit tvungen att sålla bland den mängd blogginlägg som skrivits. 
Jag har också försökt hålla mig så kort som möjligt, så detta kan snarast ses som en kortare 
genomgång och som exempel på debatten om Google Books som förts i bloggosfären.

5.2.1 Bloggar pingade till DN´s ”Bonnier nobbar Googleavtal.”
Den Dynamiska Spiralen – Unni fick 50.000 sek

Diskursiv praktik 
Författare och innehavare av bloggen är Magnus Engdahl, enligt uppgift på bloggen, 
affärssystemutvecklare och intresserad av interaktion mellan människor och teknik. Förutom blogg-
genren finns en informationsteknikdiskurs och en politisk diskurs i bloggen. Dessa diskurser är 
konventionella.  På klassiskt blogg-vis länkas till ett flertal andra texter och bloggar. Till exempel 
länkas det direkt i bloggen till den DN-artikel som finns med i den här analysen bakom texten 
”gammeltänkarna”, till författaren Unni Drougges blogg och till en annan artikel i SvD.

Text
Textförfattaren kritiserar de affärsmodeller som idag styr bokbranschen, och berättar om Unni 
Drougge som fick 50 000 kr i frivilliga donationer när hennes bok laddades ner från The Pirate Bay, 
vilket skulle kunna vara en mer effektiv lösning både för upphovsmän och miljön, menar Magnus 
Engdahl. Argumenten i texten uttrycks i rak form, och som personliga åsikter.

Skrivtips – Har boken någon framtid?

Diskursiv praktik 
En blogg av ”Puzzlan” som enligt texten är ”en enkel förlagsmedarbetare”, och därmed också för 
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med sig en bokförlagsdiskurs. Texten är skriven i en blogg-genre och det refereras till Daniel 
Åbergs blogg, Bo Reimers blogg och till artiklar i DN och SvD.

Text 
Bloggtexten består huvudsakligen av funderingar inför framtiden, och påpekanden om att de som 
förlorar mest på om e-böcker slår igenom större är tryckerier och bokhandlare, inte förlagen. Vidare 
efterlyser bloggförfattaren en samlad antologi i ämnet bokbranschens framtid. Argumenten framförs 
i formen av personliga funderingar.

5.2.2 Bloggar pingade till DN´s ”Mats Söderlund: Googles avtal bättre än Bonniers”
Isobels text och verkstad – ”Bra Söderlund!”

Diskursiv praktik 
En blogg av författaren och frilansskribenten Isobel Hadley-Kamptz som är en del av en 
författardiskurs. Texten är skriven i blogg-genren. Det refereras och länkas till Mats Söderlunds 
debattartikel och till en artikel i Svensk bokhandel.

Text 
I texten ställer hon sig bakom Mats Söderlund och kritiserar det avtal som Bonnier vill sluta som 
bland annat innebär att de får rättigheterna för en bok under en hel livstid. Argumenten framförs 
rakt, och utan att personliga åsikter blandas in, dock med ett tydligt engagemang i frågan.

Unni Drougge – ”Att äga eller bli ägd”

Diskursiv praktik 
Unni Drougge, författare och samhällsdebattör, har skrivit ett inlägg i debatten om Google. 
Diskursen är präglad av författarskapet. Hon skriver i blogg-genren, men med en ganska ”rå” och 
hård stil, utan inlindade budskap, vilket skulle kunna sägas vara en relativt innovativ stil och 
diskurs. Förutom artikeln i DN så länkas det till Isobel Hadley-Kamptzs blogg, i övrigt finns inga 
direkta referat. 

Text 
Unni Drougge tycker det Mats Söderlund har skrivit i DN är bra, och att det är en tillgång för en 
författare att själv äga rättigheterna till sin ”backlista”. Hon riktar också kritik mot sin egen kår, då 
hon anser att det kommer att krävas att en författare lyssnar och interagerar med sina läsare för att 
marknadsföra sig själv; ”Kanske ska man som seriös kulturutövare helt enkelt ta kuken i vacker 
mun? Och inte bara förvänta sig att bli avsugen?”

5.2.3 Bloggar pingade till DN´s ”Författarkritik mot Bonniers e-avtal”
Stefan Stenudd – ”Bonniers bedrar upphovsmännen”

Diskursiv praktik 
Stefan Stenudd är författare, journalist och idéhistoriker, och är den som står bakom denna blogg. 
Även här lyser författarens yrken igenom både i stil och diskurs. I texten länkas till DN´s artikel 
samt till internetsidan bloggar.se som söker igenom svenska bloggar efter ämnen, i det här fallet 
Bonnier, upphovsrätt och fildelning.

Text 
Även Stefan Stenudd är kritisk mot Bonniers agerande och deras egna e-boksavtal. Han anser att det 
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enda förlagen är ute efter är rättigheter och därmed också pengar. Argumenten framförs på ett något 
mer synbart objektivt sätt, utan att uttrycka åsikter i personlig form, men tonen är ändock ganska 
syrlig. 

Johan Ronström – ”Om skandalavtal”

Diskursiv praktik 
Blogginnehavaren Johan Ronström är, enligt uppgift på bloggen, teatertekniker och musiker samt 
student på Musikhögskolan. Textförfattaren står därför lite utanför parterna i Google Books-
debatten, men han drar intressanta paralleller till musikvärlden. I Bloggen refereras till DN, Stefan 
Stenudd och till ytterligare en författares blogg.

Text 
Kort sammanfattat så kritiseras Bonniers avtal och detta jämförs med hur skivbolag kan köpa 
rättigheterna till en produktion som sedan aldrig ges ut. Åsikterna är personligt uttryckta i jag-form.

5.2.4 Bloggar pingade till SvD´s ”Kritik mot internetbjässen Google”
Spyboda – ”Google ser dig... och din morsa”

Diskursiv praktik 
Författaren och innehavaren av denna blogg är oklar då information om det ej finns på bloggen. I 
texten framgår dock att författaren är anhängare till Piratpartiet. Genren är sedvanlig bloggstil, dock 
med ett stort inslag av ironi, vilket kräver av textmottagaren att denna åtminstone är lite insatt i det 
som diskuteras, för att kunna förstå. I bloggen länkas till Daniel Åbergs blogg samt ytterligare en 
blogg. 

Text 
Texten innehåller först en kort sammanfattning av debatten kring Googles maktställning och glider 
sedan över i att det Google egentligen gör är att sprida ut nervgas, och inte fotografera gator, allt för 
att få hela jordens befolkning att bli hjärntvättade och bara använda deras produkter.
Argumenten är alltså svårtolkade om man inte känner till mer om personen bakom bloggen.

Blivande informationslogistiker – ”Google och integriteten”

Diskursiv praktik 
En blogg av en student på Centrum för informationslogistik i Ljungby. I texten refereras och länkas 
det till artikeln i SvD, en krönika i Expressen samt till egna tidigare inlägg i ämnet integritet. 
Lättläst och korrekt skriven text, som inte kräver så mycket av textmottagaren.

Text 
Kritik mot Google och deras bokinskanning, utan att först kontakta upphovsrättsinnehavarna. 
Argumenten framförs som frågor: ”Hur kan Google ta sig rätten att välja åt oss?”

5.2.5 Bloggar pingade till SvD´s ”Bokprojektet får massiv kritik”
Mårten Schultz, Sveriges största juridikblogg – ”Ytlig upphovsrätt: It´s all about the bling-
bling-bling”

Diskursiv praktik 
Innehavaren av bloggen, Mårten Schultz, är docent i juridik, forskare och lärare på Stockholm 
Centre for Commersial Law. Det går att utläsa en akademisk, och kanske framförallt en juridisk del 
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av denna diskurs som är konventionell. Den akademiska-juridiska diskursen medför att texten inte 
blir helt lättläst, och därför kräver ett visst engagemang från textmottagaren. Det refereras till ett 
antal artiklar i dagspress samt till Isobel Hadley-Kamptzs blogg.

Text 
Mårten Schultz kritiserar hela upphovsrättsdebatten och menar att fixeringen vid de ekonomiska 
aspekterna är allt för stor; ”Ett djup i upphovsrättsdebatten fordrar, åtminstone för de av oss som 
tror på rättighetstanken, att vi går förbi ekonomismen, bortom diskussionen om kronor och ören, 
och istället reflekterar över vilka moraliska värderingar som upphovsrätten vilar på...”. Argumenten 
uttrycks rakt och med både ordval och stil som pekar på den akademiska diskursen.

Daniel Åberg – ”Reklamen, litteraturen och det förskräckta suset”

Diskursiv praktik 
En blogg av Daniel Åberg, författare och journalist. Åberg har i tidigare inlägg i bloggen gjort klart 
att han tror på idén med Google Books. Det finns i hans texter en författardiskurs. Texten är enkel 
och lättläst, och kräver inte någon direkt förkunskap av textmottagaren. Det länkas till SvD, till 
Google själva, till egna tidigare inlägg samt till en sida om Bokens framtid-kvällen.

Text 
Huvudpoängen med det här blogginlägget är att kritisera bokbranschen och dess antipati mot 
reklam samt den förskräckelse många författare uttryckt när det framkommit att Google kommer att 
visa reklam i anslutning till bokvisningar på Google Books. Argumenten framförs som frågor: ”Blir 
musikskapare mindre värda om deras låtar blir så pass populära att de får rotation i reklamradion? 
Förtvinar regissörers konstnärliga frihet när ett reklamblock inleder visningar av filmer på bio?”

5.2.6 Bloggar pingade till SvD´s ”Ska Google få monopol på böcker?”
Till denna artikel finns inga bloggar kopplade.

5.2.7 Bloggar pingade till SvD´s ”Googlearkiv i snabbtryck”
Endast en blogg fanns kopplad till denna artikel:

Kulturbloggen – ”Google Böcker kan ge böcker nytt liv”

Diskursiv praktik och text 
En sammanfattande text av skribenten ”Jonas” om det Svenska dagbladet skriver i sin artikel samt 
ett kort inflikande om Projekt Runeberg, som är ett svenskt alternativ till att digitalisera böcker, 
vilket enligt textförfattaren känns säkrare än Google.

5.2.8 Bloggar pingade till SvD´s ”Google avslöjar upphovsrätten som relativ”
Fp Norrbotten, Kandidatbloggen - ”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi 
skapat med det gamla sättet att tänka”

Diskursiv praktik 
Folkpartiet Norrbotten driver en blogg med deras topp fem riksdagskandidater. Just den här texten 
är skriven av Hendrik Andersson, som förutom politiker också är IT-företagare. De diskurser som 
går att utläsa är framförallt så klart en politisk diskurs, men också en informationsteknisk diskurs. 
Dessa samverkar på ett ganska okonventionellt sätt. Texten kräver ett visst engagemang av 
textmottagaren, då den är ganska lång och något icke-sammanhängande. De länkar som finns går 
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till Snickars artikel samt till Google.

Text 
Textens huvudpoäng är att kreativitet bör främjas, och kreativitet bygger alltid på det andra redan 
gjort. För att skapa ytterligare möjligheter krävs en förändrad upphovsrätt, gärna med en historisk 
tillbakagång till kortare skyddstider. Argumenten framförs som personliga åsikter: ”Jag tycker att vi 
i dagsläget förväntas acceptera de mest bisarra siffror på upphovsrätt, långt överstigande en 
människas livstid..”. De är klart redovisade, utan tvetydighet var författaren står.

Daniel Åberg - ”Ord och inga visor”

Diskursiv praktik
Författaren och journalisten Daniel Åbergs blogg återigen, och en del av en författardiskurs. En 
enkel och mycket kort text, som inte kräver direkt något av en textmottagare, utan snarast är en länk 
till Pelle Snickars artikel, samt ett citat från denna. Då det, för den som följer bloggen, är 
underförstått att Åberg håller med Snickars, behövs heller ingen vidare diskussion från hans sida.

Text 
Blogginlägget består alltså endast av ett kortare citat från Snickars, en förklaring till var detta citat 
kommer ifrån samt: ”...i vilken han (Pelle Snickars) passar på att mer eller mindre imbecillförklara 
delar av bokbranschen.”

5.2.9 Bloggar pingade till DN´s ”Digitalt monopol”
Nicklas Noterar – ”Varför skriver DN så oerhört okunnigt om Google Books?”

Diskursiv praktik 
Den här bloggen innehas av Nicklas Lundblad, medlem av regeringens IT-råd, författare, fil dr i 
inforrmatik och tidigare medarbetare på Google. Texten består av en intressant mix av diskurser; 
författardiskurs, politisk diskurs och akademisk diskurs. Texten kräver en insatt mottagare, och en 
mottagare som kan läsa akademiska texter. Något ”tungt” alltså, men initierat. Det finns i texten 
länkar till DN, till Mårten Schultz blogg samt till en artikel i Information Today.

Text 
Blogginlägget är långt, men några av de saker som poängteras är en kritik mot DN, som enligt 
Nicklas Lundblad, skriver okunnigt och som helt underlåter att ta upp viktiga aspekter av Google 
Books och upphovsrätten. Han nämner några saker som han själv gärna hade skrivit i en ledare om 
han hade fått chansen; reformkostnader av upphovsrätten, säkerställa allmänhetens intresse, hur den 
personliga säkerheten ska säkerställas när det finns aktörer som kan se vad vi läser samt hur det 
digitala biblioteket ska fortleva om något händer med Google. Argumenten uttrycks på olika vis, 
men huvudkritiken framförs på ett personligt sätt: 

När jag jämför dagens ledare med den diskussionen kan jag bara skaka på huvudet. Det är inte det 
att jag tycker annorlunda, det är bara det att det hela är så massivt okunnigt, vinklat och att bristen 
på verklig analys verkligen bländar den som försökt att sätta sig in den i och för sig rätt komplexa 
materien.

Mårten Schultz, Sveriges största juridikblogg – ”Nya ”monopolister”. Och gamla. (Imperiet och 
Google Books)”

Diskursiv praktik 
För information om blogginnehavaren och diskurser, se ovan. I texten förekommer en mängd 
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manifesta länkar, till exempel till DN, Nicklas Lundblad,till egna inlägg, Google och en 
examensuppsats i juridik.

Text 
Sammanfattningsvis menar textförfattaren att DN kommer med högst spekulativa argument, när de 
hävdar att Google är ”farligt”. Vidare anser han att de kastar sten i glashus, eftersom DN själva är en 
del av ett mediemonopol och de dessutom tidigare använt sig av upphovsrättskrav för att tysta 
meningsmotståndare. Dessutom tycker också Mårten Schultz att argument som att upphovsrätt är 
ett incitament för skapande är ett förlegat argument. Argumenten framförs liksom tidigare i en 
akademisk genre, utan personliga former.

5.2.10 Bloggar pingade till SvD´s ”Googles bokprojekt strider mot grundlagen”
Juridikbloggen - ”Till Snickars försvar kan anföras”

Diskursiv praktik 
Författaren till just det här inlägget är Nicklas Lundblad, det vill säga samma person som innehar 
bloggen Nicklas Noterar. Diskurserna som går att utläsa består liksom tidigare av en akademisk-
juridisk diskurs och en politisk diskurs. Intressant är att Nicklas Lundblad tidigare jobbat på 
Google, delvis med dessa frågor, och kanske därför också kan sägas representera en Google-
diskurs. Bloggförfattaren citerar Kjell Bohlunds text och kommenterar den, avsnitt för avsnitt. 
Dessutom finns länkar till Snickars inlägg samt till en av författarens egna böcker.

Text 
Nicklas Lundblad kritiserar, inte rakt ut utan i förtäckta ordalag, Kjell Bohlund för felaktigheter och 
missförstånd. Exempelvis:

För det andra blandar Bohlund samman upphovsrätten och grupptalan när han säger att Google 
valt att säga att de som inte är med är emot. Den s.k. opt-out regel som gäller förlikningsavtalet är 
ett utflöde av det förlikningsavtal som slutits mellan förläggare, författare och Google – inte 
Googles tolkning av upphovsrätten.

Vidare anser Lundblad att Bohlund misstolkar eller förvanskar det Snickars skrev angående att 
bibliotek borde anamma ambitionen att organisera all världens information, när Bohlund 
kommenterar detta i sin artikel, och istället vill göra gällande att det endast är Google Books som 
sådant som Snickars tycker att fler borde stödja. Argumenten framförs oerhört sakligt och kunnigt, i 
en akademisk genre, vilket också medför att det ligger en automatisk tyngd bakom dem.

Isobels text och verkstad - ”Jag är inte marxist, men... ”

Diskursiv praktik 
Författaren och frilansskribenten Isobel Hadley-Kamptz blogg och en del av en författardiskurs.
Länkar finns i inlägget till Snickars och Bohlunds artiklar i SvD samt till ett inlägg som Mårten 
Schultz skrivit i nättidskriften NEO. Hadley-Kamptz skriver personligt, och uttrycker klart sina 
egna åsikter.

Text 
Textförfattaren påpekar att efter att ha läst de båda artiklarna i SvD får hon känslan av att man 
antingen håller på kulturen eller kapitalet, att det blir svart-vitt. Hon uttrycker själv att hon tror att 
det finns en plats för förlagen i framtiden också, men att hon tvekar efter att ha läst Bohlunds inlägg 
(som hon menar är icke-intellektuellt). Argumenten är med andra ord syrliga och personliga.
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5.2.11 Bloggar pingade till DN´s ”Sigge Eklund tar strid för förlagens e-böcker”
embryo - ”litteraturen äger”

Diskursiv praktik 
Blogg av författaren Magnus Carlbring, och med en tydlig författardiskurs. Länkar går till DN, 
Bohlunds artikel i SvD, till Google Books och till KB´s digitala bibliotek. En enkel, men välskriven 
text, med ett brinnande engagemang för författarnas villkor som lyser igenom.

Text 
”Att man, som Sigge Eklund gör i DN, ber om att få sänkt royalty på grund av digitaliseringen, är 
yrkesmässigt harakiri.” Carlbring kritiserar hårt Sigge Eklund och hans uttalande om att han kan 
tänka sig att gå ner i inkomst för att förlagen ska överleva. Carlbring menar vidare att: ”.. Därför är 
det - för den enskilde upphovsmannens möjligheter att klara sig i digitaliseringens tidevarv - av 
största vikt också att upphovsrätten skyddas och stärks.” Med den meningen är han ganska unik 
bland de bloggare och debattörer som finns på internet, när han så uttalat hävdar att upphovsrätten 
faktiskt bör stärkas. Dock är textförfattaren inte enbart negativ till Google Books, då de ändå hävdar 
att de tar hänsyn till upphovsmännen. Argumenten framförs med en författares förmåga att använda 
ord, snyggt och skönlitterärt. 

Olle Svalander.se - ”e-böcker”

Diskursiv praktik 
Författaren och skribenten Olle Svalanders blogg och en del av en författardiskurs. Texten är 
personligt skriven i en blogg-genre, och kräver inte så mycket av en textmottagare annat än att det 
är en fördel om Sigge Eklunds artikel i DN har lästs. Det är också den enda länk som finns i texten.

Text 
Olle Svalander skriver att han inte har någon uppfattning om vad som är en rimlig ersättning för en 
e-bok, men en sak är han säker på och det är att för att förlagen ska kunna lyckas även i framtiden 
så måste de vara beredda att satsa och investera i nya saker, istället för att hålla fast vid nuet och 
istället strypa författarnas andel av inkomsten.

5.2.12 Bloggar pingade till SvD´s ”Det handlar om demokrati”
Svensson - ”Svenska förlag skjuter sig själva i foten”

Diskursiv praktik 
En politisk blogg, skriven av en medelålders anonym vänsteraktivist, alltså en del av en politisk 
diskurs. En mängd inbäddade länkar finns i bloggtexten, framförallt till nyhetsartiklar i DN, men 
också SvD. Kort och lättläst text.

Text 
Textens huvudpoäng är att resultatet av att svenska böcker står utanför Google Books endast bidrar 
till förluster; för svenska språket som exponeras mindre, för författare som går miste om intäkter 
från försäljningar och på lång sikt då även för förlagen. ”Som jag ser det, idel förlorare i Sverige 
alltså, på grund av ett idiotiskt motstånd mot den tekniska utvecklingen från profithungriga och 
omoderna förlagsdinosaurier.”

Christer Nylander - ”Framtid för böcker”

Diskursiv praktik 
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Ytterligare en politisk blogg, denna av Folkpartiets riksdagsledamot Christer Nylander. Bloggen är 
lättläst och personlig, men likväl en del av en politisk diskurs. Det länkas till en artikel i SvD där det 
skrivs om en kärv bokbranschen, där små förlag riskerar att bli utspelade, samt till Söderlunds 
debattartikel.

Text 
Nylander är inne på samma spår som i vänsterbloggen, att Sverige är ett litet språkområde, och att 
det finns anledning att vara bekymrad över vad utvecklingen innebär för kvalitetskulturen. Han 
säger vidare att man behöver ta hänsyn till författarna, och deras möjligheter att få betalt för det 
arbete som de lägger ner. 

5.2.13 Bloggar pingade till SvD´s ”Klassisk dubbelmoral”
Det saknas relevanta bloggar till denna artikel.

5.2.14 Bloggar pingade till SvD´s ”Google viktig pådrivare”
Det perfekta tomrummet - ”Kvalitet och Google Books”

Diskursiv praktik och text 
Kort inlägg av idéhistorikern och vetenskapsteoretikern Gustav Holmberg som följaktligen är en del 
av en akademisk diskurs. Han menar att debatten om Google Books i Sverige har kört fast i 
”juridiska hjulspår”, och istället borde fokusera på att diskutera kvaliteten på det Google gör. 

5.2.15 Bloggar pingade till SvD´s ”Google tvingar fram offensiv digital politik”
Det saknas relevanta bloggar till denna artikel.

5.3 SOCIAL PRAKTIK OCH SAMMANFATTNING AV RESULTATET

De artiklar som är publicerade i Svenska dagbladet och Dagens nyheter är alla en del av en större 
mediediskursordning, samt bär alla drag av en dagspressgenre. Medier och journalister har som 
traditionell uppgift att kritiskt granska politik, demokrati och maktförhållanden i vårt samhälle. Sett 
ur den synvinkeln så sköter de sin uppgift på ett konventionellt sätt; det finns kritik och 
ifrågasättande både när det gäller upphovsrättspolitik, Googles maktposition samt bokförlagens 
förehavanden. Tidningarnas egna journalister har, förutom i ledare och analys, alla skrivit ur en till 
synes objektiv position. Enligt Fairclough finns det dock inget som är helt objektivt, och 
journalister bidrar bara genom sina ämnesval och val av intervjupersoner till att forma den 
diskursiva praktiken, vilket man som läsare bör vara medveten om.

Hela debatten speglar en underliggande ”maktkamp” mellan förlag och författare samt mellan 
förlag och Google Books. Förlagen, som har en hegemonisk position i litteraturvärlden, kommer på 
kollisionskurs med Google som i sin tur har en hegemonisk position i informationsteknologi-
samhället. Författarna i sin tur, står i beroendeställning till dem båda, och kämpar för största möjliga 
inflytande och ersättning. Journalister, till synes objektiva, men många också verksamma som 
författare och alla en del av mediediskursordningen påverkar sina textmottagare med det de skriver.
Alla blir de delar av, och aktörer i den diskursordning som hela Google Books-debatten är.

Noterbart är också att, även om de också publicerat texter som varit positiva mot Google Books, så 
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förekommer fler Google-negativa artiklar och förlagsröster på Dagens nyheter än på Svenska 
dagbladet. Det kan därmed spekuleras i huruvida Dagens nyheter, som är en del av Bonnier-
koncernen, är helt obunden från sin ägare, kanske speciellt när dessutom deras ledare-artikel så 
tydligt markerar en misstro mot Google. 

Svenska dagbladets debattserie om Google Books visade på en vilja att publicera åsikter från flera 
håll och diskurser. Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga biblioteket, som var en av de som 
medverkade i serien, stod för en tydlig akademisk diskurs. En akademisk diskurs innebär 
automatisk i vårt samhälle en viss tyngd bakom argument och åsikter. När en högt uppsatt person 
som uppenbarligen är både kunnig och engagerad i ämnet, menar att det Google gör är ”berömvärt” 
påverkar det oss, vilket också blir tydligt i den mängd av fortsatta debattartiklar och blogginlägg 
hans artikel genererade och satte agendan för. Snickars, Tallmo och Kolmisoppi kritiserar alla 
upphovsrätten, som de menar är oförenlig med dagens informationsteknologiska samhälle. 
Tillsammans med Söderlund och SvDs kulturchef är de också kritiska till den rådande politiken på 
området, och menar att det borde vara statens uppgift att skjuta till pengar för att möjliggöra en 
nationell portal för svensk litteratur. Eller som Snickars uttrycker det:

För en yngre generation van att använda den digitala domänen framstår det som obegripligt att 
institutioner som finansieras genom den gemensamma skattesedeln inte förmår tillgängliggöra den 
information de besitter på det mest naturliga sätt över webben.

Av den mängd blogginlägg jag läst i ämnet, varav jag här på grund av tids- och utrymmesskäl 
endast kunnat redovisa ett fåtal, är den stora majoriteten kritiska till upphovsrätten som den ser ut 
idag, samt till förlagens maktställning. Detta oavsett om det är författare, journalister, musiker, IT-
människor eller politiskt aktiva som skrivit. Det är också det som till största del skiljer sig mellan 
medietyperna dagspress och bloggar. De flesta bloggare uttrycker en försiktig positivism mot det 
Google gör, kanske främst författare som ser en chans till större publicitet, ersättning samt minskat 
beroende av förlagen. Det finns dock bloggare som är oroade över den maktställning Google får, 
och vad det innebär i förlängningen. Från förläggarhåll hävdas att de fortfarande kommer att 
behövas och att de står på författarnas sida samt att det snarare är bokhandel och tryckerier som 
eventuellt får lida om branschen förändras.

Bloggformen som sådan är ett demokratiskt medium och en möjlighet för alla att göra sig hörda, 
men det kan förvisso förmodas att det främst är människor som motsätter sig den idag rådande 
ordningen som skriver och ”protesterar”. Samtidigt kan man fundera på om det de stora tidningarna 
skriver verkligen representerar ”folkets åsikter”, eller om de istället på grund av kravet på 
objektivitet i viss mån favoriserar förlagsdiskursen. Också i bloggarna är det de som står för en 
akademisk diskurs som verkar göra störst avtryck och sätta agenda för andra bloggare. Därigenom 
blir de också frekvent länkade till från andra bloggar.

Som det är nu är debatten om Google Books och om upphovsrätt i synnerhet, till stor del en 
diskussion för och med de inblandade parterna det vill säga i det här fallet författare, förlag och 
journalister. För att få ännu större genomslagkraft i förändringsförslagen krävs förmodligen att 
upphovsrätten som diskussionsämne på allvar sätts upp på den politiska agendan och därigenom 
förs vidare till ”den breda massan”. Ju fler som diskuterar, desto större blir de politiska och 
ideologiska konsekvenserna.
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER

6.1 SLUTSATSER

Det övergripande syfte och de frågeställningar som låg till grund för uppsatsen var att kartlägga 
debatten kring Google Books i Sverige och studera hur denna har förts i bloggar och i traditionell 
media. Vidare ville jag att ta reda på om åsikter och argument skiljde sig åt beroende på vilket 
medium som använts och vem som stod bakom det som skrivits, samt sätta in debatten om Google 
Books i ett större perspektiv där upphovsrätten och framtiden för denna stod i fokus. För att ta reda 
på detta valde jag att använda mig av en diskursanalytisk ram och inom denna framförallt Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Undersökningen har gått ut på att beskriva debatten och att 
kartlägga de aktörer eller diskurser som verkar inom denna. Jag kommer nu att, utifrån min 
undersökning, försöka besvara de frågor jag ställde i början av uppsatsen.

6.1.1 Vem kommer till tals i respektive media? 
Kanske som resultat av de journalistiska riktlinjer som finns, där det menas att alla parter ska 
komma till tals, så skiljer sig mängden inlägg från de berörda parterna åt beroende på vilket media 
som används. I dagstidningarna, i det här fallet Dagens nyheter och Svenska dagbladet, fanns 
förutom de artiklarna skrivna av journalister, representanter från flera håll. Av de 15 artiklar som 
ingick i den här undersökningen var sju skrivna av journalister, två av Pelle Snickars, 
forskningschef på Kungliga biblioteket, två av Mats Söderlund, ordförande i författarförbundet, och 
en artikel vardera av Kjell Bohlund, ordförande i förläggareföreningen, författarna Sigge Eklund 
(som dock är medarbetare på Bonniers) och Karl- Erik Tallmo samt Peter Sunde Kolmisoppi, 
internetaktivist. I de artiklarna skrivna av journalister märktes en viss överrepresentation av 
argument framförda av bokförlagsmänniskor. Detta ska jämföras med den totala dominans av 
författare och skribenter som använder sig av bloggmediet. Andra kategorier som kom fram i 
bloggar var politiskt aktiva samt människor i IT-sektorn. Tonsättande för debatten var dels de 
debattörer som ingick i en akademisk diskurs samt bokförlagsrepresentanter.

6.1.2 Vilka är argumenten och på vilket sätt förs dessa fram? Skiljer sig detta åt beroende på 
media?
De som är kritiska mot Google Books, framförallt de som ingår i det som jag beskrivit som 
bokförlagsdiskursen samt till viss del också journalister, använder argument som att det Google gör 
kan betecknas som ”världens största upphovsrättsintrång” och att de ”strider mot grundlagen” 
framförallt för att de ”skannar utan att först be om lov”. De använder ofta en ganska bitsk ton och 
argumenten är dramatiska och används för att skapa reaktioner. Journalisterna använder sig av en 
journalistisk genre, där de till synes verkar objektiva, men dels genom sitt val av personer som de 
citerar och dels i ledare och analys framkommer en viss kritisk ställning. Journalisterna använder 
ofta passiv form när de skriver samt framför ofta sina argument som frågor, till exempel ”Är det 
riktigt att ett företag ska ha monopol på det här enorma biblioteket? Urholkas inte den demokratiska 
princip -....?” Det ska dock sägas att journalisterna framförallt riktar kritik mot företaget Google och 
den makt de besitter, medan förläggar-representanterna kritiserar Google Books-projektet.
Författarna är till övervägande del försiktigt positiva till Google Books och deras argument för detta 
är framförallt att de ges en större inkomstmöjlighet jämfört med de traditionella bokförlagens e-
avtal. Författarna är ofta känslomässigt engagerade i frågan, och en stor del av den diskussion de för 
handlar om upphovsrätten och författarnas ställning i samhället.
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De personer som jag beskrivit som delar av en akademisk diskurs, framförallt Pelle Snickars, 
Nicklas Lundblad samt Mårten Schultz, framför sina argument i en genre präglade av diskursen, 
och ofta med, av forskning, väl underbyggda resonemang. De kritiserar de långa upphovsrättsliga 
skyddstiderna som de menar är oförenliga med dagens informationssamhälle; ”Upphovsrätten sägs 
ofta vara ett incitament för skapande – sekellånga skyddstider är inte det. Däremot begränsar de 
allas vår tillgång till det gemensamma bokarvet.” De är vidare kritiska mot förläggare och delvis 
också journalister som de menar är okunniga.
Peter Sunde Kolmisoppi samt de bloggförfattare som jag menar ingår i en politisk diskurs 
argumenterar framförallt för en förändrad upphovsrätt, som för att kunna främja kreativitet och 
tekniskt evolution inte längre fungerar i dess nuvarande form. Vidare har det från aktörer inom flera 
diskurser framkommit kritik mot den svenska politiken, och förslag har givits på att staten borde 
bekosta en nationalportal för litteratur, istället för att ett amerikanskt, kommersiellt företag gör det.
Det som skiljer de båda medieformerna dagspress och bloggar åt är egentligen genren. I dagspress 
förs argument till största del fram som debattartiklar där inte någon personliga ton får komma fram, 
utan det istället är den journalistiska alternativt akademiska genren, med en textförfattares 
”objektiva” språkform som används. I bloggar kan inlägg vara korta och de kan vara personliga, 
men de kan också vara långa och diskuterande vilket visserligen är ovanligt. Artiklarna i 
dagspressen är mer styrda av en given form medan bloggarna är friare. Argumenten i sig skiljer i 
princip inte mellan de olika medierna, utan bara sättet de presenteras på.

6.1.3 Är argumenten sakliga och oberoende, eller är de styrda av känslomässigt engagemang 
och/eller samhälleliga förbindelser och politik? 
Naturligtvis är alla aktörer i debatten engagerade i frågan. För författarna handlar det om deras 
yrkesliv och möjligheter till både försörjning och inflytande över det de skapat. Därför blir 
argumenten också känslomässiga i vissa fall. Likaså för förläggarna handlar det i förlängningen om 
vilken position de kommer att få, om många böcker blir digitaliserade av ett annat företag och om 
synen på upphovsrätt i samhället förändras. Som Peter Sunde Kolmisoppi skriver, så är det naturligt 
att personer som idag har en maktposition också vill försvara den. Eller som Mats Söderlund 
påpekar ”tro inte att det handlar om någonting annat än pengar”. Förläggarna själva menar att de 
bara värnar om sina författare och om upphovsrätten, men det vore snarast underligt om de inte 
också värnar om sin egen ställning och sina inkomster.

6.1.4 Kan debatten sättas in i ett större upphovsrättsligt perspektiv? Finns likheter med andra 
branschers fildelningsproblematik?
Eftersom debatten om Google Books i Sverige också till stor del har handlat om upphovsrätt kan 
den ses som en del i ett större perspektiv där vi idag hör allt fler kritiska röster gällande de 
skyddstider som i dag råder. På grund av kommersiella intressen finns det de som snarast vill stärka 
upphovsrätten ytterligare medan kanske framförallt människor i informationsteknologisektorn 
istället åtminstone vill förändra den. Den utveckling som musikbranschen har gått igenom, med 
illegal fildelning och minskade skivintäkter ses i litteraturvärlden som ett avskräckande exempel 
och som något som man till varje pris vill undvika. Farhågor finns dock att digitalisering av böcker 
kommer att innebära samma problematik för litteraturvärlden. Ett förmodat snart genomslag för e-
böcker och alternativa lösningar med dels läsplattor och dels on-demand-print kommer 
oundvikligen att förändra bokbranschen. Frågan är om dagens upphovsrättslagstiftning kommer att 
fungera i vårt nya informationssamhälle, och vad konsekvenserna av detta blir för bokbranschen. 
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6.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER
Sett i ett historisk perspektiv så är dagens upphovsrättslagstiftning starkare och med längre 
skyddstider än någonsin tidigare. Trots detta finns krafter i samhället som verkar för ytterligare 
stärkt ställning för upphovsrättsinnehavare. Jag tror, efter att ha skrivit denna uppsats, precis som 
Martin Alexandersson, som i sin magisteruppsats om upphovsrättsdebatt i bibliotekstidningar från 
2004, skriver att det kan vara de ekonomiskt starka krafterna som i själva verket är beroende av att 
enskilda upphovsrättsmän, författare och musiker, uppfattar sig själva som offer för andra 
människors stöld av deras kreativitet.87 Det som skiljer min undersökning från den han gjorde är att 
författarna i denna, i större utsträckning argumenterar för en förändring av upphovsrätten i den 
andra riktningen. Anledningen till den skillnaden skulle kunna vara en gradvis förändring i 
samhället, mot en mer liberal syn på upphovsrätt, som nu också nått författare.  Min uppfattning är 
att alla turer inom musik- och filmindustrin, med fildelning och nedladdning via internet, i grunden 
har förändrat framförallt ungas syn på äganderätt. Många anser att det enda fildelning leder till i 
själva verket är en ökad spridning av ett verk, och därmed också en sorts gratis reklam. Detta torde 
då snarast leda till ökade intäkter istället för minskade. Detta är också Googles egen grundtanke 
med Google Books; att det ska verka för ökad spridning och reklam för upphovsmännen samtidigt 
som det främjar allmännyttan. 

Det ska påpekas att urvalet i denna studie kan ha påverkat resultatet. Hade mer tid stått till 
förfogande hade jag gärna inkluderat ytterligare artiklar och kanske framförallt bloggar i analysen. 
En anledning till att de flesta bloggförfattare var kritiska, både mot bokförlagsrepresentanter och 
journalister, kan vara att de bloggar jag valde var direkt kopplade till artiklarna i dagstidningarna. 
Motivationen till att göra sin röst hörd är då förmodligen att bloggförfattaren känner att han eller 
hon vill protestera mot det som skrivs i tidningen.

I och med Googles bokprojekt har upphovsrättsdebatten aktualiserats, och det faktum att 
uppohovsrätten debatteras i Sveriges största morgontidningar leder, i och med medias 
genomslagskraft, till en större medvetenhet i samhället. När akademiska ”höjdare” så som Pelle 
Snickars, dessutom argumenterar för allmänhetens rätt till kunskap och information och därmed 
också en förändrad lagstiftning som underlättar detta, ställs dagens maktförhållanden under lupp 
och det är något som jag tror, gynnar alla. Hur framtiden för digitaliserad litteratur kommer att bli 
återstår att se. Om det blir Googles vision som går igenom eller om det blir mindre företag eller till 
och med EU som tillgängliggör böcker på internet spelar kanske mindre roll, men att en ökad 
mängd information och litteratur ställs till allmänhetens förfogande genom internet känns som en 
rimlig utgång.

Den 14 november 2009 kom ett reviderat Google-avtal som innebär att svenska böcker ställs 
utanför Google Books. Endast böcker som antingen är upphovsrättsregistrerade och publicerade i 
USA eller publicerade i Storbritannien, Kanada eller Australien kommer nu att omfattas av avtalet. 
Förhandlingar pågår dock fortfarande och det slutgiltiga avtalet kommer förmodligen att dröja. 
Debatten har efter beslutet fortsatt i både bloggar och dagspress, och det skulle i framtida studier 
vara intressant med en uppföljning och en analys av nya beslut kring Google Books och av vad 
detta innebär för upphovsrätten i stort.

87 Alexandersson, s. 51ff.
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