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Inledning 

Frågan om e-böcker på bibliotek tycks vara ständigt aktuell. Frågan uppmärk-

sammades på nationell nivå när Kungliga biblioteket på hösten 2011 utkom med 

en utredning om e-boken, När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i 

Sverige ur ett biblioteksperspektiv, som bland annat konstaterade att den tryckta 

boken är fortsatt populär – lån av e-böcker utgör cirka 1 procent av alla lån på 

folkbiblioteken – det saknas därför så väl incitament som strukturer för aktörer att 

driva e-boksmarknaden framåt i Sverige (2011, s.10, 21). E-boken är inte något 

nytt fenomen, men den tycks alltså inte ha fått något riktigt genombrott. Vad beror 

det på? E-boken har mycket som talar för sig. I ”Läsarnas marknad, marknadens 

läsare: Reflektioner över litteraturens materiella villkor” skriver Ann Steiner att e-

boken fått symbolisera en bättre framtid där människor läser mer, böcker är billiga 

och digital publicering har gjort att vem som helst kan bli författare – en utopi 

som kolliderar med verklighetens praktiska och ekonomiska villkor (Steiner 2012, 

s.32-33). 

Vad Steiner skriver bekräftar en känsla jag har burit på av att e-boken får fun-

gera som en bärare av utopier. Det har väckt ett intresse hos mig för att undersöka 

på vilket sätt e-böcker framställs i olika sammanhang. I egenskap av litteraturför-

medlare är biblioteken förstås en av de institutioner i samhället som påverkas av 

e-bokens fortsatta utveckling, och därför känns det särskilt angeläget att undersöka 

hur e-böcker framställs i samband med bibliotek. Det går inte att se in i framtiden, 

hur e-bokens framtid på biblioteken kommer att te sig kan ingen med säkerhet 

säga. Men hur e-boken framställs idag kan få betydelse för biblioteken imorgon. 

Detta har motiverat mig att undersöka hur e-böcker framställs i förhållande till 

bibliotek i bibliotekspress, närmare bestämt i Biblioteksbladet.  

 Syfte och relevans 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser om e-

böcker i förhållande till bibliotek som förekommer i tidskriften Biblioteksbladet 

mellan åren 2005 och 2011. Detta innebär att med hjälp av kritisk diskursanalys 

undersöka vilka diskurser som förekommer och visa vad diskurserna ger uttryck 

för. Uppsatsens syfte är också att diskutera diskurserna utifrån förändringar i den 
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diskursiva praktiken och resonera kring förhållandet mellan diskursiv praktik och 

en bredare social praktik, benämnd som det biblioteks- och informationsveten-

skapliga fältet. Dessa syften sammanfattar även uppsatsens frågeställningar som 

presenteras mer ingående i anslutning till uppsatsens teoridel.  

Forskning och studier om e-böcker har haft en tendens att vara pragmatiskt in-

riktade – målet har varit att skapa beslutsunderlag för beståndshantering och inköp 

genom att jämföra bestånd, olika lösningar, ekonomiska villkor och användares 

inställning till e-böcker – medan teoretiskt orienterade studier som ställer kritiska 

frågor om e-boken som sociokulturellt fenomen varit mer sällsynta (Dahlström 

2005a, s.55). Den här uppsatsen syftar till att belysa e-boken som sociokulturellt 

fenomen genom att undersöka hur relationen mellan e-böcker och bibliotek dis-

kursivt konstrueras i bibliotekstidningen Biblioteksbladet. Det som motiverat valet 

av mediala texter som källmaterial är att jag är intresserad av den dubbla funktion 

som mediala texter fyller. Medier kan å ena sidan sägas fungera ideologiskt i så-

dan mån att de bidrar till social kontroll och reproduktion av sociala normer, sam-

tidigt som de å andra sidan syftar till att underhålla och hålla människor politiskt 

och socialt informerade (Fairclough 1995a, s.47). Att medier fungerar ideologiskt 

innebär inte att de fungerar som propagandaorgan; ideologiska framställningar i 

media tenderar att vara implicita snarare än explicita. Ideologin ligger innesluten i 

vardagliga språkliga framställningar, som både journalister och mottagare tar för 

givna (Fairclough 1995a, s.45). I och med att medier har en informerande funktion 

blir de ideologiska inslag som förekommer i mediala texter särskilt viktiga att ut-

sätta för kritisk granskning. Diskursanalys kan användas för att göra det tyst själv-

klara och givna synligt. Genom att givna sanningar och självklarheter synliggörs 

blir det möjligt att göra dem till föremål för diskussion och kritik, vilket i sin tur 

utgör en grund för att åstadkomma social förändring (Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000, s.151). Det som gör min uppsats relevant är att den syftar till att syn-

liggöra diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek som annars kanske hade 

tagits för givna, samtidigt som diskursernas ideologiska innehåll passerat obe-

märkt. Genom att lyfta fram de diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek 

som förekommer i Biblioteksbladet hoppas jag att bidra till att diskurserna öppet 

kan diskuteras och ifrågasättas. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

Som teori för min undersökning jag valt diskursanalys. Diskursanalys i bred be-

märkelse är användbart då man vill undersöka hur samhälle och kultur förändras 

genom kommunkationsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.8). Mer 

specifikt är det Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som har legat till grund 

för både analysen av källmaterialet och utformningen av undersökningens metod i 

denna uppsats. Faircloughs kritiska diskursanalys har en språksociologisk ansats 



 7 

och kan kortfattat sägas ha till syfte att problematisera och undersöka relationen 

mellan diskursiv praktik och sociokulturell utveckling (Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000, s.66). Begreppet diskursiv praktik kommer att utvecklas längre fram i 

uppsatsen, men kan inledningsvis kortfattat sägas handla om produktionen, distri-

butionen och konsumtionen av texter (Fairclough 1995b, s.135). I sitt utvecklande 

av den kritiska diskursanalysen har Fairclough slagit samman lingvistiska teorier 

med teorier från tänkare som Michel Foucault, Antonio Gramsci, Louis Althusser, 

Jürgen Habermas och Anthony Giddens (Fairclough 1992, s.1). Faircloughs kritis-

ka diskursanalys verkar i en diskursanalytisk tradition. Då den diskursanalytiska 

traditionen är tämligen omfattande har jag valt att inte ge en översikt över de olika 

traditionerna, utan fokuserar istället på kritisk diskursanalys. Jag kommer emeller-

tid först att översiktligt redogöra för diskursbegreppet och för diskursanalysens 

idémässiga grunder genom att ge en introduktion till den diskursanalytiska tradi-

tion som har sin grund i socialkonstruktionism. Därefter ges en mer grundlig be-

skrivning av den kritiska diskursanalysen där vikt lagts vid de utgångspunkter och 

begrepp som har använts i undersökningen.  

Diskursbegreppet 

Diskursanalysen har ingen enhetlig begrepps- eller teoriapparat, utan består av ett 

antal olika traditioner med socialkonstruktionistisk eller socialkonstruktivistisk 

grund (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Konstruktionismen eller kon-

struktivismen kan enklast förstås som en samhällsvetenskaplig inriktning som 

menar att verkligheten eller delar av verkligheten konstrueras socialt genom män-

niskors handlingar, samtidigt som den förhåller sig kritisk till idéer om sociala 

företeelser som naturgivna (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kon-

struktionism [2012-05-09]). Även om de diskursanalytiska traditionerna sinsemel-

lan är något olikartade kan en grundläggande gemensam definition ges för själva 

diskursbegreppet. I sin introduktion till det diskursanalytiska fältet definierar Ma-

rianne Winther Jørgensen och Louise Phillips diskurs som ”[…]ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.7). Begreppet diskurs kan med andra ord sägas syfta till olika 

språkliga utsagor om världen eller delar av verkligheten. Av detta följer att analy-

ser av språk i olika former (talat, skrivet, bildligt) utgör den diskursanalytiska tra-

ditionens fokus. Den andra centrala aspekten av diskursbegreppet vittnar om be-

greppets socialkonstruktionistiska grund och gör gällande att diskurser aldrig på 

ett neutralt eller objektivt sätt anses kunna återge verkligheten. Diskurser är istäl-

let att uppfatta som språkliga representationer som skapar verkligheten – en fysisk 

verklighet existerar förvisso, men den får bara mening genom diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.15). Fairclough använder diskursbegreppet på två 

olika sätt. Diskurs används dels som en generell beteckning för språk som social 

praktik (Fairclough 1995b, s.135). Men diskurs kan också användas i en mer spe-
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cifik bemärkelse och syftar då till ett bestämt sätt att konstruera ett ämnesområde 

utifrån ett specifikt perspektiv (Fairclough 1992, s.128).  

Socialkonstruktionismens relevans för diskursanalysen 

De diskursanalytiska traditionerna bygger på en socialkonstruktionistisk grund. I 

likhet med de andra diskursanalytiska traditionerna hämtar den kritiska diskurs-

analysen några av sina epistemologiska premisser från socialkonstruktionismen. 

Här är framförallt två socialkonstruktionistiska huvudpremisser av intresse (för 

samtliga socialkonstruktionistiska huvudpremisser se Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000, s.11–12). Det är två kunskapsteoretiska förutsättningar som gör gällan-

de (a) att det sätt på vilket vi uppfattar världen är historiskt och kulturellt specifikt, 

och (b) att olika sätt att uppfatta verkligheten får olika konsekvenser i form av 

sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.11–12). När utgångs-

punkten är att världen uppfattas på sätt som är historiskt och kulturellt specifika, 

så följer att vårt förhållande till verkligheten är kontingent. Att det är kontingent 

innebär att sättet att uppfatta verkligheten – givet att omständigheterna förändra-

des – hade kunnat vara annorlunda. Den sociala världen får inte sin bestämning av 

yttre förhållanden utan konstrueras diskursivt genom språkliga utsagor (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.11–12). Kontingens ska emellertid inte likställas med 

lättrörlighet; i en konkret situation finns alltid begränsningar för vilka utsagor som 

betraktas som meningsfulla (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.12).  

Den andra premissen gör gällande att olika sätt att uppfatta verkligheten får 

olika konsekvenser i form av sociala handlingar. Med ett bestämt sätt att uppfatta 

verkligheten framstår ett handlade som naturligt samtidigt som ett annat framstår 

som otänkbart; olika världsbilder leder därmed till olika handlingar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.12). Lägger man till detta den första utgångspunkten 

– att den sociala världen är diskursivt konstruerad – följer att det sätt på vilket vi 

diskursivt konstruerar den sociala världen inverkar på och får reella konsekvenser 

för vårt agerande.  

Norman Fairclough och den kritiska diskursanalysen 

Norman Fairclough är professor emeritus vid brittiska Lancaster University och 

har intresserat sig för kritisk diskursanalys sedan 1980-talet (Lancaster Universitys 

webbsida > Faculties & Departments > Linguistics and English Language > Staff 

> Norman Fairclough). Faircloughs akademiska bakgrund inom lingvistiken ledde 

till ett intresse för att utforska och teoretisera förhållandet mellan språk och makt 

(Fairclough 2001, s.1-4), och den analysmodell som erbjuds inom hans kritiska 

diskursanalys kan därför sägas vara ett försök att knyta samman lingvistisk text-

analys och makro- samt mikrosociologisk analys. De traditioner som knyts sam-

man i Faircloughs analysmodell är närmare bestämt en textnära lingvistisk analys 

som har Michael Hallidays funktionella grammatik som utgångspunkt, samt en 
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makrosociologisk analys av social praktik och en tolkande mikrosociologisk tradi-

tion med fokus på hur människor själva skapar sociala praktiker (Fairclough 1992, 

s.72; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.71). En följd av intresset för hur män-

niskor genom språket skapar sociala praktiker blir Faircloughs ståndpunkt att all 

forskning kring sociala frågor oundvikligen färgas av forskarens egna politiska 

uppfattningar, vilket gör sig påmint i allt ifrån ämnesval till val av perspektiv. 

Fairclough är följaktligen öppen med att han själv skriver ur ett socialistiskt per-

spektiv i syfte att frigöra människor från förtryck – det kritiska i Faircloughs kri-

tiska diskursanalys står just för åskådliggörandet av dolda samband med avseende 

på språk, makt och ideologi (Fairclough 2001, s.4).  

Faircloughs kritiska diskursanalys lämpar sig således särskilt väl för den som 

vill undersöka diskurs i förhållande till social praktik (Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000, s.70). Andra diskursanalytiska traditioner, exempelvis Ernesto Laclaus 

och Chantal Mouffes diskursteori är en starkt poststrukturalistisk influerad teori 

lämpad för att undersöka och blottlägga diskursiv kamp, men ger inga konkreta 

anvisningar om hur diskurser kan undersökas i förhållande till sociala domäner 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.13, 63). Idéhistorikern och filosofen Michel 

Foucault betraktas som den förste att utveckla och tillämpa diskursanalys 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.19). Men lika lite som Laclaus och Mouf-

fes diskursteori innehåller Foucaults diskursteori några färdiga riktlinjer eller för-

hållningssätt för den som vill tillämpa hans diskursteori på ett konkret material. 

Vidare är Foucault kanske framförallt upptagen av att undersöka hur subjekt kon-

strueras inom diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.21), vilket ligger 

utanför denna uppsats syfte. Vid kvalitativ forskning är validitet, vetenskaplig 

giltighet, en fråga om att välja en metod som undersöker det den är avsedd att un-

dersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s.264). Det har därför haft betydelse för mitt 

metodval att Faircloughs kritiska diskursanalys tillskillnad från andra diskursana-

lytiska traditioner tillhandahåller inte bara en teori utan också en konkret metod. 

Den kritiska diskursanalysens gemensamma drag 

Liksom den diskursanalytiska traditionen i stort består av olika traditioner, så 

finns det även inom den kritiska diskursanalysen olika inriktningar. Här finns inte 

utrymme att redogöra för dem i detalj, men några grundläggande och gemensam-

ma drag inom den kritiska diskursanalysen behöver nämnas innan jag går närmare 

in på att beskriva Faircloughs kritiska diskursanalys. Framställningen av den kri-

tiska diskursanalysens fem gemensamma drag följer den som Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips ger i Diskursanalys som teori och metod (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.67–70).  

Som jag nämnde tidigare har kritisk diskursanalys en språksociologisk ansats. 

Ett utmärkande drag för den kritiska diskursanalysen är följaktligen uppfattningen 

att sociala och kulturella processer i viss utsträckning har lingvistiska och diskur-
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siva egenskaper. Diskursiv praktik är en typ av social praktik och den bidrar till att 

konstituera, det vill säga forma, människors sociala värld. Av detta följer att det 

även finns andra, icke-diskursiva, aspekter av social praktik. Denna uppfattning 

ansluter till det andra utmärkande draget hos den kritiska diskursanalysen – näm-

ligen att diskurs uppfattas som både konstituerande och konstituerad. Det innebär 

att diskurserna dels formar vår sociala värld, samtidigt som de reflekterar den. 

Diskursiva praktiker influeras alltså av icke-diskursiva sociala processer (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.68).  

De tre resterande utmärkande dragen hos den kritiska diskursanalysen är di-

rekt sammanlänkade. Den kritiska diskursanalysen syftar till att empiriskt analyse-

ra språkbruk genom konkreta lingvistiska textanalyser (Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000, s.68–69). Konkreta lingvistiska textanalyser görs nödvändiga genom de 

två sista utmärkande dragen, som består i uppfattningen att diskurs har en ideolo-

gisk funktion, och i den kritiska diskursanalysens strävan efter att bedriva kritisk 

forskning. Med ideologisk funktion menas i sammanhanget att diskurser hjälper 

till att både skapa och upprätthålla ojämlika maktförhållanden mellan olika grup-

per i samhället. Kritisk diskursanalys strävar därför efter att kritiskt utreda vilken 

funktion diskurserna har i den sociala världen, i synnerhet med avseende på dis-

kursernas inverkan på olika maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen utgör 

med andra ord en typ av kritisk forskning, inte avsedd att vara neutral utan tänkt 

att åstadkomma social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.69).  

För att sammanfatta kan man säga att den kritiska diskursanalysen betraktar 

diskurser som en form av social praktik – på en gång konstituerad och konstitue-

rande och med ideologiska konsekvenser, samtidigt som den lägger stor vikt vid 

empiriska analyser som ska syfta till att kritiskt belysa och eventuellt förändra 

rådande sociala maktstrukturer. 

Språk, makt och ideologi i Faircloughs kritiska diskursanalys 

Ett utmärkande drag hos den kritiska diskursanalysen är uppfattningen att sociala 

och kulturella processer i någon utsträckning har lingvistiska och diskursiva egen-

skaper. Fairclough betraktar språk som mer än en individuell aktivitet; begreppet 

diskurs används för att signalera att språk även tar formen av social praktik (Fairc-

lough 1992, s.63; Fairclough 2001, s.16-19). Språklig respektive icke-språklig 

betyder därför här det samma som diskursiv respektive icke-diskursiv. Fairclough 

betraktar språk som en integrerad del av samhället, snarare än som ett externt fe-

nomen. Följaktligen ska språk också förstås som en social process och en socialt 

reglerad process, villkorad av andra icke-språkliga aspekter av samhället. Språk 

och makt är sammantvinnade, och språket utgör enligt Fairclough en skådeplats 

för maktstrider (Fairclough 2001, s.14, 73).  Fairclough betonar samtidigt att makt 

inte bara är en fråga om språk – språk är bara en typ av social process som makt 

verkar genom. Det finns samtidigt andra icke-språkliga eller icke-diskursiva sätt 
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att utöva makt, kanske mest påfallande då makten tar konkreta uttryck i form av 

fysiskt tvång (Fairclough 2001, s.3). 

För att förstå vad Fairclough menar med påståendet att språk och makt är 

sammantvinnade behöver hans syn på språket som ideologiskt klargöras. Fairc-

lough skänker begreppet ideologi innebörden betydelse i maktens tjänst (Fairc-

lough 1995a, s.14; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.79). Ideologier är struk-

turer med motsvarigheter i verkligheten i form av sociala relationer – strukturerna 

är i sin tur inbyggda i de diskursiva praktikerna och bidrar till att producera, upp-

rätthålla och förändra dominans- eller maktrelationer (Fairclough 1992, s.87; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.79). De diskursiva praktiker som bidrar till 

att producera och upprätthålla maktrelationer är mer ideologiska än de former av 

diskurs som inte i samma utsträckning bidrar till att bevara dominansförhållanden. 

Diskurser är således ideologiska i varierande grad. Ideologier uppstår i samhällen 

vars maktrelationer grundas i klass-, köns- och kulturella skillnader (Fairclough 

1992, s.91).  

Eftersom Fairclough inte ger någon tydlig anvisning om i vilken grad dylika 

maktrelationer har inflytande på diskurserna uppstår frågan om vilka diskurser 

som är ideologiska och vilka som i mindre utsträckning är det. Kritik har riktats 

mot Fairclough och den kritiska diskursanalysen då den anses vara vag när det 

kommer till att dra en gräns mellan ideologiska diskurser och icke-ideologiska 

diskurser; frågan har ställts om det ens är möjligt att föreställa sig icke-ideologiska 

diskurser, det vill säga diskurser som är opåverkade av sociala maktrelationer 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.30, 79). Jag menar att det vore en missupp-

fattning att tolka oviljan till gränsdragning som om det vore frågan om en uppdel-

ning i ideologiska respektive icke-ideologiska diskurser. Fairclough menar visser-

ligen att alla diskurser inte är ohjälpligt ideologiska (Fairclough 1992, s.91). Att 

en diskurs inte är ohjälpligt ideologisk innebär emellertid inte att den inte är ideo-

logisk alls. Alla diskurser är mottagliga för ideologi, men somliga i högre grad än 

andra. Som ett exempel visar Fairclough på naturvetenskap respektive marknads-

föring. Enligt Fairclough torde det inte vara svårt att visa att marknadsföring är 

mer genomsyrad av ideologi än naturvetenskapen (Fairclough 1992, s.91). Jag 

tolkar detta som att det kommer an på forskaren att genom en konkret empirisk 

analys visa i vilken grad en specifik diskursiv praktik återspeglar maktrelationer, 

det vill säga, är ideologisk. Tolkning rättfärdigas nämligen enligt Fairclough ge-

nom textanalys där det gäller att visa att den egna tolkningen i högre grad än 

andras tolkningar överensstämmer med textens egenskaper (Fairclough 1992, 

s.232). Vagheten kring vilken grad av ideologi olika diskurser är genomsyrade av 

bör också sättas i samband med Faircloughs uppfattning om människors förmåga 

att överskrida diskurs och ideologi. I den mån människor har förmågan att göra 

motstånd mot maktrelationer i samhället har de också förmågan att överskrida 

ideologi (Fairclough 1992, s.91). Med kritiska språkstudier eller den kritiska 

diskursanalysen har Fairclough nämligen ett uttalat praktiskt syfte som går ut på 
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att öka medvetenheten om hur språk och makt samverkar, och sättet på vilket 

språk fungerar som ett medel för att dominera andra. Denna medvetenhet är enligt 

Fairclough avgörande för att människor ska kunna förhålla sig kritiskt och utöva 

motstånd mot ideologi i diskurser (Fairclough 2001, s.3). Centralt i sammanhanget 

är också att ideologi hos Fairclough inte avser någon enda ideologi; olika ideolo-

gier har sitt ursprung i samhällets olika grupperingar och institutioner. Ideologier-

na konkurrerar inbördes om att bli betraktade som universella och någon uniformi-

tet infinner sig aldrig – de strider som uppstår i mångfalden av konkurrerande ide-

ologier lämnar därför utrymme för att göra motstånd mot den verklighetsbild ideo-

logierna bjuder (Fairclough 2001, s.71, 73). 

Diskurs som konstituerande respektive konstituerad 

Faircloughs uppfattning att diskurs och ideologi kan överskridas behöver vidare 

utvecklas för att göras begriplig. Först behöver man dra sig till minnes att Fairc-

lough och den kritiska diskursanalysen betraktar diskursiv praktik som en form av 

social praktik. Makt kan utövas genom språket eftersom ideologi är närvarande i 

diskurser, samtidigt som det existerar icke-diskursiva sätt att utöva makt. Men 

några sociala företeelser fungerar enligt andra logiker än diskurserna och ett dia-

lektiskt förhållande råder mellan diskursiv praktik och övriga sociala praktiker 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.25-26). Den kritiska diskursanalysen upp-

fattar diskurs som både konstituerande och konstituerad: 

Discourse contributes to the constitution of all those dimensions of social structure which di-
rectly or indirectly shape and constrain it: its own norms and conventions, as well as the rela-
tions, identities and institutions which lie behind them. Discourse is a practice not just of rep-
resenting the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in 
meaning. (Fairclough 1992, s.64) 

Att ett dialektiskt förhållande råder mellan diskursiva och sociala praktiker inne-

bär således att diskursen bidrar till att konstituera just de sociala strukturer som 

direkt och indirekt formar och kringskär diskursen. Fairclough kan sägas eftersträ-

va en balans mellan synen på diskurs som en ren återspegling av sociala strukturer 

å ena sidan, och synen på diskurs som ensamt upphov till sociala strukturer å den 

andra. För att den ena aspekten inte ska framhävas på den andras bekostnad är det 

viktigt att det dialektiska förhållandet mellan diskursiv och social praktik ständigt 

understryks (Fairclough 1992, s.65). 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys  

För att kunna genomföra kritiska diskursanalyser av ett konkret empiriskt material 

har Fairclough utvecklat en modell bestående av tre analytiska dimensioner eller 

analysnivåer (Fairclough 1992, s.71-73). Diskurser manifesteras alltid i form av 

text, vilket innebär så väl talat som skrivet språk. Vidare ingår diskursen alltid i ett 

bredare sammanhang av en diskursiv praktik som regleras av särskilda processer 
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kring textproduktion, textdistribution och textkonsumtion. Den diskursiva prakti-

ken där diskursen manifesteras som text är i sin tur del av bredare social kontext 

eller social praktik som återverkar på diskursen och den diskursiva praktiken. I 

den tredimensionella analysmodellen har Fairclough sammanfört tre olika analy-

tiska traditioner: lingvistisk textanalys, makrosociologisk analys med fokus på 

sociala strukturer, samt en mikrosociologisk tradition där social praktik betraktas 

som något människor aktivt bidrar till att producera genom gemensamma outtala-

de förhållningssätt (Fairclough 1992, s.72).  

På textanalytisk nivå undersöks textens formella lingvistiska och grammatiska 

egenskaper. Det är en metod för att upptäcka hur diskurser manifesteras textuellt, 

samtidigt som resultaten av den lingvistiska analysen ger konkreta belägg med 

hjälp av vilka man senare kan underbygga sin tolkning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.87). Även om den textanalytiska nivån arbetar med textens ling-

vistiska och grammatiska egenskaper tas hänsyn till så väl innebörd som form 

(Fairclough 1995a, s.58).  

Diskursiv praktik avser produktionen, distributionen och konsumtionen av en 

text; fokus för analys av den diskursiva praktiken ligger följaktligen på hur texten 

blivit producerad, distribuerad och hur den konsumeras (Fairclough 1992, s.78-

85). Här är det viktigt att understryka att det inte rör sig om fysiska produktions-, 

distributions- och konsumtionsförhållanden – produktion, distribution och kon-

sumtion har här immateriella syftningar. Produktion har att göra med hur en text 

har arbetats fram i förhållande till andra texter, medan distribution handlar om hur 

texter förändras när de traderas och publiceras i olika sammanhang; konsumtion 

handlar slutligen om läsarna som en specifik text riktar sig till och hur texten upp-

levs av dessa (Fairclough 1992, s.232-233). Analys av den diskursiva praktiken 

bör omfatta så väl mikro- som makroanalys, och det är här den mikrosociologiska 

traditionen knyts ihop med den makrosociologiska traditionen. Att analys av den 

diskursiva praktiken omfattar mikro- och makroanalys innebär att analytikern 

pendlar mellan texten (mikro) och den sociala praktiken (makro). För att förstå 

vad som sker i texten måste analytikern ha förståelse för den sociala praktiken – 

och för att förstå den sociala praktiken måste analytikern utgå från texten (Fairc-

lough 1992, s.85-86). I metoddelen kommer jag ingående att redogöra för de red-

skap jag har använt mig av på textanalytisk nivå och i analys av den diskursiva 

praktiken. 

Slutligen ska texten analyseras i förhållande till den sociala praktik den ingår 

i. Här är det alltså den sociokulturella dimensionen av en kommunikativ händelse, 

det vill säga textens sociala dimension, som åsyftas (Fairclough 1995a, s.62). Syf-

tet är att specificera den sociala praktik som den diskursiva praktiken är en del av, 

för att se vilken relation som råder mellan den sociala praktiken och den diskursi-

va praktiken (Fairclough 1992, s.237; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.90). 

Möjligheterna att omforma den diskursiva praktiken är begränsad i sådan mån att 

den regleras av de sociokulturella praktiker som den är en del av (Fairclough 
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1995a, s.78). Diskursanalysen kan därför med fördel kombineras med en sam-

hällsvetenskaplig teori om makt – Fairclough menar att exempelvis Gramscis he-

gemoniteori är användbar (Fairclough 1992, s.91-92; Fairclough 1995a, s.78). 

Som jag har visat menar Fairclough att sociala strukturer konstituerar diskurs, 

samtidigt som diskurs fungerar konstituerande på sociala strukturer. Hur pass 

strukturellt determinerad en diskurs är beror på den specifika sociala domän eller 

institution som diskursen genereras inom; den sociala praktiken kan också ha oli-

ka inriktningar där somliga är diskursiva och andra inte (Fairclough 1992, s.64-

66). Begreppet social praktik uppfattar jag följaktligen som något som pågår inom 

en social domän eller institution. Eftersom den här uppsatsen syftar till att under-

söka diskurser kring e-böcker i förhållande till bibliotek, betraktar jag bibliotek 

som den aktuella sociala domänen och jag har valt att benämna den sociala prakti-

ken som det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Med denna benäm-

ning avses inte den vetenskapliga disciplinen biblioteks- och informationsveten-

skap i snäv bemärkelse, utan istället den sociala domän som omfattar både biblio-

tekspraktik och informationsvetenskap. I min analys av den sociala praktiken 

kommer fokus att ligga vid diskursiva aspekter av den sociala praktiken. Hur jag 

har arbetat med Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

kommer att förklaras mer ingående i avsnittet Metod för analys av källmaterialet. 

Uppsatsens frågeställningar 

När jag utformat uppsatsens frågeställningar har jag utgått från de teoretiska ut-

gångspunkter som den kritiska diskursanalysen ställer till förfogande. För att be-

svara uppsatsens syfte om vilka diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek 

som förekommer i Biblioteksbladet formulerades tre frågeställningar: 

- Vilka diskurser finns om e-böcker i förhållande till bibliotek och vad kan 

de sägas handla om? 

- Förändras den diskursiva praktiken och vad består förändringen i? 

- Hur förhåller sig de diskurser som förekommer i Biblioteksbladet till det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet?  

Den första frågeställningen utgår från Faircloughs diskursbegrepp, där diskurs 

används i generell bemärkelse för att beteckna språk som social praktik, och i en 

mer preciserad bemärkelse för att avse ett bestämt sätt att konstruera ett ämnesom-

råde utifrån ett specifikt perspektiv (Fairclough 1995b, s.135). I och med att det 

undersökta källmaterialet sträcker sig över en sjuårsperiod har jag också velat se 

om någon diskursiv förändring sker under tiden. De avtryck diskursiv förändring 

lämnar i texter är en aspekt av analysen av den diskursiva praktiken (Fairclough 

1992, s.96-97), och det har motiverat min andra frågeställning. Den tredje fråge-

ställningen svarar mot Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursana-
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lys, enligt vad som beskrivits ovan, där texter ska analyseras i förhållande till den 

sociala praktik de ingår i. 

Forskarens roll inom diskursanalytisk forskning 

Jag tänkte avsluta redogörelsen för uppsatsens teoretiska ståndpunkter med några 

korta ord om forskarens roll inom diskursanalytisk forskning, samt redogöra för 

reliabilitet och validitet på ett sätt som är relevant för denna uppsats. Det finns 

även några kritiska anmärkningar på Faircloughs diskursanalytiska teori som med 

fördel bemöts innan jag går vidare med att framställa uppsatsens metod- och ana-

lysdelar. 

Hur legitimerar man diskursanalytisk forskning? 

I diskursbegreppets betydelse ligger uppfattningen att diskurser aldrig neutralt 

eller objektivt kan återge verkligheten – diskurser är språkliga representationer 

som återger verkligheten ur specifika perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.15). En invändning mot diskursanalytisk forskning blir därför att den bara 

återger ännu en diskurs, utan högre sanningsvärde än de diskurser den försöker 

analysera. Eftersom sanningsbegreppet från ett diskursteoretiskt perspektiv är yt-

terligare en diskursiv konstruktion vore det meningslöst att försöka hitta en mer 

sann diskurs bakom eller utanför de diskurser man är satt att undersöka (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.28, 56). Syftet med diskursanalys kan därför inte 

vara att finna sanningen bakom diskurserna utan handlar istället om att visa på 

mönster i diskursiva utsagor och på de konsekvenser diskursiva formuleringar får 

för den sociala verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.28). Detta för-

hållningssätt har inte minst relevans för Faircloughs kritiska språkstudier där han 

understryker att medvetenhet om hur språket formar maktrelationer är en förut-

sättning för att kunna göra motstånd mot förtryckande sociala relationer (Fairc-

lough 2001, s.3). Syftet med undersökningen är följaktligen inte att försöka falsifi-

era diskurserna som framkommer i källmaterialet utan att istället försöka visa på 

hur de bidrar till att forma en social verklighet. Vidare är det inte heller uppsatsens 

syfte att försöka fastställa någon avsikt hos de talande subjekten. Någon sådan 

känns varken möjlig eller önskvärd att försöka bekräfta; undersökningens ändamål 

är att visa på vad de diskurser som förekommer i källmaterialet handlar om. Fairc-

lough menar dessutom att man inte bör utgå ifrån att människor alltid är medvetna 

om de ideologiska dimensionerna som finns i den diskursiva praktik de är en del 

av. Ideologi är till stor del så pass automatiserat i språket att det inte alltid behöver 

upplevas som ideologiskt av den som framför det (Fairclough 1992, s.90).   

Reliabilitet och validitet 

En uppsats reliabilitet och validitet kan sägas utgöra mått på dess vetenskapliga 

legitimitet. Vetenskaplig reliabilitet kan helt kort sägas vara det samma som till-
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förlitlighet, alltså att hur pålitliga resultaten i en vetenskaplig undersökning kan 

sägas vara (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: reliabilitet [2012-05-

09]). Validitet bedöms i sin tur utifrån huruvida man mäter det man föresatt sig att 

mäta (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: validitet [2012-05-09]). Ut-

ifrån dessa definitioner tycks begreppen främst ha relevans för kvantitativ forsk-

ning – vad som konstituerar reliabilitet respektive validitet i en kvalitativ under-

sökning som denna behöver därför formuleras på ett något annorlunda vis. 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att det vid diskursana-

lytiska undersökningar är ett konsekvent användande av teori och metod som kan 

sägas frambringa vetenskapligt legitim kunskap – det är vad som möjliggör för 

forskaren att kliva ur sin vardagsförståelse och ställa sig främmande inför sitt ma-

terial (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.30). Jag menar att detta kan förstås 

som ett sätt att skapa reliabilitet när man genomför en diskursanalys. Mitt tillvä-

gagångssätt för att göra en undersökning med så hög reliabilitet som möjligt har 

följaktligen varit att konsekvent utgå ifrån och tillämpa kritisk diskursanalys som 

både teori och metod. Den metod som Fairclough har ställt upp inom ramen för 

sin tredimensionella modell har använts för att analysera materialet. Den kritiska 

diskursanalysen har samtidigt givit de teoretiska utgångspunkter som behövs för 

att tolka analysens resultat. Validitet vid kvalitativ forskning kan sägas handla om 

att välja rätt metod i förhållande till vad man avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.264). Som jag tidigare påpekat har detta haft betydelse för 

valet av metod. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys fungerar den tredimen-

sionella analysmodellen som en metod för att åskådliggöra relationer mellan dis-

kursiv och social praktik. På detta sätt har uppsatsens syfte – att undersöka vilka 

diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek som förekommer i tidskriften 

Biblioteksbladet, vad diskurserna ger uttryck för och vilka förändringar som kan 

märkas i den diskursiva praktiken samt hur diskurserna förhåller sig till en bredare 

social praktik – kunnat besvaras. Genom de konkreta redskap för lingvistisk text-

analys som metoden tillhandahåller har resultatet kunnat underbyggas och exemp-

lifieras genom konkreta exempel.  

Några anmärkningar på Faircloughs kritiska diskursanalys 

Den kritik som har riktats mot Faircloughs ideologibegrepp har bemötts och dis-

kuterats. Det har dock konstaterats att i och med att gränsen mellan diskursiv och 

social praktik är flytande blir Faircloughs riktlinjer för den sociala analysen vaga. 

Bland annat är det oklart vilken samhällsvetenskaplig teori om makt som kan för-

enas med Faircloughs metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.93). Å andra 

sidan menar Fairclough att analysen av den sociala praktiken kan göras mer eller 

mindre abstrakt i förhållande till diskursen. Detta innebär att det är möjligt att föra 

en selektiv diskussion kring den sociala praktiken och så gör även Fairclough i sin 

egen analys (Fairclough 1995a, s.62). Jag har därför i likhet med Fariclough valt 

att föra en selektiv diskussion kring den sociala praktiken (den sociala domän dis-
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kurserna förhåller sig till), vilket jag definierat som och avgränsat till det biblio-

teks- och informationsvetenskapliga fältet, i bemärkelsen bibliotekspraktik och 

informationsvetenskap. Detta förhållningssätt utvecklas i metoddelen. Fairclough 

har även ansetts vara allt för svag i att utveckla hur grupper och subjekt konstitue-

ras diskursivt, trots att diskurser inom den kritiska diskursanalysen antas konstrue-

ra sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.94). Att utröna hur 

subjekt och relationer konstrueras diskursivt är emellertid inte denna uppsats syfte. 

Av språkliga skäl och för att kunna förklara källtexternas kontext har det i analy-

sen ibland varit nödvändigt att hänvisa till textförfattare, textproducenter, läsare 

och personnamn – något som inte bör tolkas som ett försök att analysera hur de 

talande subjekten konstitueras diskursivt.  

Tidigare forskning 

Det har visat sig vara svårt att hitta forskning som motsvarar denna uppsats under-

sökningsområde, vilket jag definierar som diskursanalytiska studier om e-böcker i 

förhållande till bibliotek. Sökningar i databaserna Emerald, Library and Informa-

tion Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Ab-

stracts (LISTA) och JSTOR har inte givit några relevanta referenser. Jag har där-

för byggt upp avsnittet om tidigare forskning kring närliggande forskningsområ-

den med relevans för uppsatsens ämne.  

Inledningsvis kan även nämnas att offentligt tryck som nyligen kommit ut och 

som berör e-böcker är När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sveri-

ge ur ett biblioteksperspektiv (2011), som är en utredning av den svenska e-

boksmarknaden där bland annat bibliotekens roll behandlas. Utredningen behand-

lar dock huvudsakligen praktiska aspekter av e-boken, och har därför inte kunnat 

tillföra några väsentliga rön till denna uppsats. Den 24 mars 2011 tillsatte reger-

ingen en kommitté som bland annat ska analysera litteraturens ställning, upp-

hovsmäns villkor och bokmarknaden, samt komma med förslag på statliga åtgär-

der för att möta teknikutvecklingen (Statens offentliga utredningars webbsida > 

Aktuella utredningar > Kulturdepartementet > 2011 > Litteraturutredningen). Av 

denna anledning utkom Statens offentliga utredningar under våren 2012 med Lä-

sarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi (2012) med fokus på 

läsvanor, som ska fungera som underlag för den kommande litteraturutredningen. 

Det står dock inte klart om den kommande litteraturutredningen specifikt kommer 

att ta ställning till frågor om e-böcker och bibliotek, eller på vilket sätt. Vilken 

påverkan litteraturutredningen kan tänkas få på forskningsfältet är därför oklart i 

nuläget.  
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E-boken – bokhistoriska perspektiv och definitioner 

Hur begreppet e-bok ska definieras är i dagsläget inte självklart. Det kan därför 

vara lämpligt att inleda med en diskussion kring några av de definitioner av e-

boken som givits tidigare. Vidare har jag valt att inte göra någon historisk översikt 

över e-bokens historia – detta eftersom den här uppsatsen är en diskursanalytisk 

studie av hur e-böcker framställs i förhållande till bibliotek, och inte en studie av 

hur e-boken fungerar som resurs. Jag kommer istället att sätta e-boken i en bokhi-

storisk kontext. Bokhistorikern Frederick G. Kilgour tar upp fyra historiska för-

ändringar (Kilgour 1998, s.3-5) som boken har genomgått: lertavlor (2500 f.Kr.), 

papyrus (2000 f.Kr.), kodexboken (150 e.Kr.) och den elektroniska boken (2000 

e.Kr.). Utöver detta räknar Kilgour även med tre tekniska innovationer som på-

verkat bokens utveckling: uppfinnandet av tryckkonsten kring 1450, nyttjande av 

ångkraft i tryckerier kring 1800 och införandet av offset-tryckning kring 1970 

(Kilgour 1998, s.4). Enligt Kilgour får ett nytt system utbredning först när det bli-

vit funktionellt. Ur ett bokhistoriskt perspektiv har emellertid ett nytt system eller 

en ny bokform aldrig omedelbart ersatt ett annat, som ett exempel nämner Kilgour 

bokrullen som existerade i ca 400 år efter det att kodexboken fått sitt genombrott. 

Av denna anledning menar Kilgour att det förefaller osannolikt att den elektronis-

ka boken omedelbart skulle ersätta den tryckta boken – den elektroniska bokens 

initiala uppgift blir istället att komplettera tryckmediets brister (Kilgour 1998, s.9). 

Icke desto mindre har den elektroniska bokens inträde fått betydelse för hur vi 

tänker kring bokbegreppet. I The Electronic Book: The Change of Paradigm for a 

changing bookmarket (2005) skriver Daniela  i ko i  att den tekniska utveck-

lingen har gjort gamla definitioner av boken obsolet. The Electronic Book: The 

Change of Paradigm for a changing bookmarket gavs ut på kroatiska första gång-

en 2001, och har därefter bearbetats och givits ut i engelsk översättning.  i ko i  

utgår från UNESCO:s bokdefinition som definierar boken som en icke periodisk 

publikation som måste omfatta minst fyrtionio sidor; definitionen visar att det 

finns ett stort behov av en ny definition som speglar bokens förändringar nu och i 

framtiden   i ko i  2005, s.7, 27).   l aktligen presenterar  i ko i  en m  lig 

definition för den elektroniska boken: den elektroniska boken består av en eller 

flera filer av monografiskt slag, och är tillgänglig för allmänheten online eller i 

någon typ av fysisk bärare, och kan utöver text innehålla bild, ljud och hyperlän-

kar   i ko i  2005, s.61).  i ko i  understr ker ocks  att en elektronisk  ok oav-

sett format måste ha ett ISBN-nummer   i ko i  2005, s.61). Inledningsvis skrev 

jag att det i dagsläget inte är självklart hur e-bok ska definieras. I avhandlingen 

Den elektroniske bog – afvikling eller udvikling syftar e-bokbegreppet till den fy-

siska bäraren, hårdvaran, medan den elektroniska texten, mjukvaran, betecknas 

som e-text (Olsson & Ravn 2001, s.8). Detta visar att man inte behöver gå längre 

än 10 år bakåt inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet för att 

förstå att definitionen av e-boksbegreppet är långt ifrån en självklar sak. Proble-
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matiken kan förenklat sägas handla om huruvida definitionen bör syfta till text 

(innehåll), fysisk bärare eller kanske båda delarna. I När kommer boomen? En 

kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv konstateras att e-

boksbegreppet är svårfångat och utredningen lägger sig nära  i ko i s de inition, 

genom att definiera e-boken som en textfil som kan innehålla exempelvis bilder 

och grafer (2011, s.5, 6).  i ko i s e-boksdefinition öppnar för möjligheten att e-

bok kan beteckna innehåll så väl som fysisk bärare. Definitionen kan emellertid 

uppfattas som ganska teknisk och därför fungera begränsande. Av denna anled-

ning har jag valt att i uppsatsen utgå från Nationalencyklopedins e-boksdefintion 

som är betydligt vidare. E-bok betecknas där som en digital motsvarighet till en 

tryckt bok som är möjlig att läsa i datorbaserad utrustning (Nationalencyklopedin, 

webbversionen, sökord: e-bok [2012-05-09]). Fördelen med denna definition är att 

den ligger nära vad jag uppfattar som en vardagsspråklig definition av ordet, och 

är därför lämplig med tanke på källmaterialets vardagsspråkliga karaktär.  

För att återknyta till diskussionen kring e-boken ur ett historiskt perspektiv 

syftar Den elektroniske bog – afvikling eller udvikling (2001) till att undersöka 

bibliotekens omställning till e-böcker. Författarna Mette Olsson och Mads Ravn 

menar att det är viktigt att noga följa utvecklingen kring e-böcker och bibliotek 

med avseende på både positiva och negativa aspekter. Genom att samla in artiklar 

om e-böcker och digital publicering, genomföra kvalitativa öppna intervjuer med 

nyckelpersoner på danska bibliotek, Köpenhamns kommuns bibliotek – Hoved-

biblioteket och Randers bibliotek, samt göra enkätundersökningar med låntagare 

har man sökt besvara frågor om bibliotekariers framtida arbetsområden och e-

bokens förväntade genomslagskraft (Olsson & Ravn 2001, s.2, 5-7). Författarna 

finner att det fysiska biblioteket på sikt riskerar att försvinna, åtminstone om man 

inte tar sig an den elektroniska utvecklingens utmaning. Av den anledningen ser 

författarna att bibliotekarier i framtiden får en än viktigare roll som informations-

förmedlare, och kanske kan biblioteket även utgöra en samarbetspartner för förfat-

tare som publicerar sig digitalt utan hjälp av ett förlag (Olsson & Ravn 2001, 

s.69). När det kommer till e-boken menar författarna att det i slutänden är använ-

darna som avgör om e-boken har en framtid, vilket i sin tur hänger samman med 

att e-boken successivt kommer att utvecklas åt ett mera användarvänligt håll. För-

fattarna betonar emellertid att e-boken inte kommer att ersätta eller hota den tryck-

ta monografin, inte ens på lång sikt; resultaten från undersökningen tyder snarast 

på att e-boken kommer att finna sin egen nisch och fortsätta att samexistera med 

den tryckta boken (Olsson & Ravn 2001, s.70). Därmed hamnar Olsson och Ravn 

i samma slutsats som Kilgour; den elektroniska boken uppfattas som ett komple-

ment till och inte en ersättare av den tryckta boken. 

Inte heller Geoffrey Nun erg i ”B ckernas plats i den elektroniska reproduk-

tionens tids lder” tror att den elektroniska  oken utg r n got hot mot den tr ckta 

boken som fysisk form, och han betraktar det boklösa biblioteket som en 

osannolik framtidsutsikt (Nunberg 1998, s.273). Ett textmedium går inte att sepa-
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rera från den kontext där det tas emot och läses, och enligt Nunberg är det dessa så 

kallade receptionsgemenskaper som skänker ett medium dess offentliga litterära 

status, och här har tryckta medier en speciell förmåga att etablera en text offent-

ligt; trots att vetenskapsvärldens samfund har gått över till att publicera sig elek-

troniskt använder man fortfarande tryckta tidskrifter för att kanonisera forsknings-

artiklar (Nunberg 1998, s.279, 286). På grund av den tradition som finns kring 

publicering av offentliga texter kommer därför den tryckta och distribuerade bo-

ken att bli kvar som primär form. Elektroniska medier kommer dock att få en be-

tydande roll, menar Nunberg, genom att texter kommer att få primära, sekundära 

och tertiära liv när de vandrar mellan olika stadier av tryckt och elektronisk mate-

rialitet. Nunberg menar att i och med att kopplingarna mellan kulturella och tek-

niska former av text blir allt mer godtyckliga och diversifierade, förefaller det som 

troligt att det är ” oken” som kategori som kommer att försvinna (Nunberg 1998, 

s.288-289). I t   artiklar, ”Del 1: P   ilken  r ga är e- oken ett s ar?” och ”Del 2: 

På vilken fråga är e- oken ett s ar?”  2005) diskuterar Mats Dahlstr m medieteo-

retiska frågor om e-böcker och bibliotek, och problematiserar e-bokens ställning 

på biblioteken i ett framtidsperspektiv. Dahlström menar framförallt att bibliote-

ken bör bereda sig på att diskutera e-bokens framtid och dess utmaningar, samt 

analysera och utvärdera redan befintliga e-bokslösningar, inte minst med tanke på 

den roll biblioteket har som minnesinstitution och bevarare (Dahlström 2005b, 

s.52; Dahlström 2005a, s.54). 

Fairclough inom svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning 

Utan att göra anspråk på att heltäckande redovisa bruket av kritisk diskursanalys 

inom svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, tänkte jag under 

denna rubrik helt kort exemplifiera hur Fairclough har använts inom forsknings-

fältet. I artikeln ”Discourse and Institution in LIS and polic  anal sis” (2005) före-

slår Claes Lennartsson att institutionell teori bör förenas med diskursanalys inom 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Institutionell teori och 

diskursanalys står i viss mån på delad epistemologisk grund genom att man delar 

ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Samtidigt används institutionsbe-

greppet inom biblioteks- och informationsvetenskapen för att referera till biblio-

tek, och i mer generell bemärkelse inom den kritiska diskursanalysen, i båda fallen 

utan att institutionsbegreppet närmare definieras – betydelsen av begreppet institu-

tion tas helt enkelt för given (Lennartsson 2005, s.23). Tillförandet av institutio-

nell teori skulle därför ge en bättre analytisk förståelse för institutionsbegreppet 

inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet, samtidigt 

som Fairclough tillför ett kritiskt perspektiv till tillämpningen av socialkonstruk-

tionism (Lennartsson 2005, s.17, 29). I artikeln ”I samma   t eller sida  id sida? 

En diskursanalys av högskolebibliotek i dagspressen” (2005) undersöker Krister 
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Johannesson en debatt i tidningsartiklar kring byggandet av ett nytt högskolebibli-

otek i Borås genom att förena Faircloughs kritiska diskursanalys och Ernesto Lac-

lau och Chantal Mouffes diskursteori. Syftet är att belysa hur högskolebibliotek 

konstrueras i skrift med fokus på bibliotekens verksamhet, roller och funktioner 

(Johannesson 2005, s.59). Johannesson finner att det kan vara givande att närma 

sig biblioteksbyggnader och deras betydelse för människor på diskursiv nivå som 

en väg att förstå övergripande samhällsförändringar (Johannesson 2005, s.83). 

Med Faircloughs kritiska diskursanalys som utgångspunkt har Ola Strandqvist i 

magisteruppsatsen Folkbiblioteket och marknaden: En diskursanalys av ideolo-

giska konflikter i diskussionen om marknadsanpassning av folkbibliotek undersökt 

den ideologiska diskussion som berör folkbibliotekens roll i relation till markna-

den (Strandqvist 2007, s.4). Denna uppsats tillämpning av Fairclough skiljer sig 

från Lennartssons, Johannessons och Strandqvists genom att inte fokusera på bib-

lioteket som institution eller byggnad, utan på den specifika biblioteksresursen e-

bok.  

Magisteruppsatser om e-böcker och bibliotek 

Det har skrivits flera magisteruppsatser som ur olika perspektiv behandlar e-boken 

i förhållande till biblioteket (se exempelvis Ljusberg 2002; Andersson 2004; Wes-

töö Olsson 2008). I denna genomgång har jag emellertid valt att avgränsa mig till 

att lyfta fram de uppsatser som är relevanta i förhållande till mitt undersöknings-

område, och redogör därför för uppsatser som behandlar e-boken i förhållande till 

biblioteket ur ett diskursanalytiskt perspektiv. I magisteruppsatsen Digitala biblio-

tek i den svenska biblioteksdiskursen (2003) syftar Helena Karlsson åt att ta ett 

helhetsgrepp på biblioteksdebatten. Uppsatsen gör en diskursanalys av artiklar ur 

Biblioteksbladet, DIK-forum, Human IT, Svensk Biblioteksforskning och Tidskrift 

för dokumentation i syfte att studera digitala bibliotek och närliggande begrepp 

(Karlsson 2003, s.5). E-böcker är inte uppsatsens fokus, men e-bokens roll i debat-

ten berörs, och visar att e-böcker börjar diskuteras i Biblioteksbladet under 1980-

talet, för att få ökat spaltutrymme under 2000-talets början då alltifrån inköp och 

användning till framtidsprognoser diskuteras (Karlsson 2003, s.44, 49). 

Magisteruppsatsen Kurslitteratur som e-bok: en studie vid Uppsala universitet 

(2004) av Anna Ingemarsson och Ksenija Mursak syftar till att finna svar på frå-

gan hur införandet av e-böcker som kurslitteratur kommer att påverka de högre 

utbildningarna. Uppsatsen är en fältstudie där intervjuer och en enkätundersökning 

kombineras med en diskursanalys av textmaterial. Uppsatsen går igenom biblio-

tekstidskrifter, bland annat Biblioteksbladet 2000-2003, och fokuserar på att un-

dersöka universitetsvärldens och bibliotekens förhållningssätt till e-boken som 

kurslitteratur (Ingemarsson & Mursak 2004, s.29). Uppsatsens diskursanalytiska 

del är dock problematisk eftersom det inte riktigt framgår på vilket sätt diskurs-

analysen teoretiskt har tillämpats i tolkningarna av textmaterialet. Man kommer 



 22 

bland annat fram till att egentliga användarbehov, med undantag för de mest kon-

kreta behoven, inte tydligt framträder i materialet, medan e-böcker förmodas un-

derlätta bibliotekariens arbete samtidigt som ekonomiska resurser sparas in 

(Ingemarsson & Mursak 2004, s.50-51). I Elektroniskt publicerad litteratur: Be-

skrivningen av dess för- och nackdelar i svensk bibliotekspress 2000-2004 (2005) 

undersöker Hanna Hallnäs hur elektroniskt publicerad litteratur beskrivs med av-

seende på för- och nackdelar i bibliotekstidskrifterna Ikoner, Biblioteksbladet, 

DIK-forum och Nya Ciceron. Artiklarna analyseras med Ernesto Laclaus och 

Chantal Mouffes diskursteori som metod (Hallnäs 2005, s.8-11). Som i fallet med 

Ingemarssons och Mursaks uppsats är analysdelen även i denna uppsats problema-

tisk, då det inte framgår på vilket sätt diskursteori har tillämpats i tolkningarna av 

artiklarna. I artiklarna finner Hallnäs att tillgänglighet, sparade resurser och ökade 

sökmöjligheter är några av de fördelar som den elektroniska litteraturen uppges 

ha, medan dyr teknik och upphovsrättsliga problem anges höra till nackdelarna 

(Hallnäs 2005, s.50). Min diskursanalytiska undersökning skiljer sig från Karls-

sons, Ingermasson och Mursaks samt Hallnäs undersökningar genom att endast 

fokusera på diskurser i Biblioteksbladet. Jag har också valt att inte endast under-

söka diskurser om e-böcker och högskolebibliotek, eller att specifikt söka efter hur 

för- och nackdelar om e-boken konstrueras diskursivt. Snarare än att bygga på 

diskursanalys i vid mening kommer jag också att använda mig av Faircloughs kri-

tiska diskursanalys som teori och metod. 

Metod 

Jag kommer först att beskriva urvalskriterierna för det källmaterial som har analy-

serats i undersökningen, för att därefter mer detaljerat beskriva hur analysen har 

genomförts. 

Urvalskriterier för källmaterialet 

Undersökningens syfte var från början att ta reda på vilka diskurser som finns om 

e-böcker i förhållande till bibliotek i en svensk kontext. Då jag främst är intresse-

rad av diskurser som förekommer inom den sociala domän som bibliotek är en del 

av föreföll tidskrifter som ur olika aspekter behandlar bok- och biblioteksväsendet 

vara ett lämpligt material. Då det finns ett antal tidskrifter med anknytning till 

bok- och biblioteksväsendet inom Sverige och det vore omöjligt att undersöka allt 

behövde ett par avgränsningar göras. Det bestämdes därför att material från en 

period om sju år, från 2005 till 2011, skulle samlas in. Beskrivningar av elektro-

nisk litteratur i svensk bibliotekspress perioden 2000-2004 har tidigare undersökts 

i magisteruppsatsen Elektroniskt publicerad litteratur: Beskrivningen av dess för- 

och nackdelar i svensk bibliotekspress 2000-2004, författad av Hanna Hallnäs vid 
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Bibliotekshögskolan i Borås (Hallnäs 2005). I sin uppsats har Hallnäs undersökt 

bland annat Biblioteksbladet, varför det för denna uppsats syften har verkat lämp-

ligt att samla in ett källmaterial från år 2005 och framåt.  

Från början var tanken att göra en jämförande studie genom att undersöka ut-

givning från Svensk Biblioteksförening och DIK – fackförbundet för akademiker 

utbildade inom dokumentation, information och kultur. Genom sökningar i den 

svenska tidskriftdatabasen Nya Lundstedt påträffades en publikation för respektive 

organ som uppfyllde kriteriet att publikationerna skulle ha givits ut under den ak-

tuella tidsperioden 2005-2011, närmare bestämt Biblioteksbladet och DIK Forum. 

Sökningen genomfördes via den elektroniska nationella bibliotekskatalogen Libris 

där Nya Lundstedt är en deldatabas (Libris webbsida > Deldatabaser > National-

bibliografin > till sökformulär). Under den aktuella tidsperioden 2005-2011 hitta-

des dock endast tre texter i DIK Forum som överensstämde med urvalskriterierna 

för texterna. En jämförande studie verkade därför inte meningsfull att genomföra, 

och jag beslutade att endast analysera texter ur Biblioteksbladet.  

Biblioteksbladet och Svensk Biblioteksförening 

Biblioteksbladet är medlemstidning för Svensk Biblioteksförening. Enligt egen 

utsago ska tidningen spegla Svensk Biblioteksförenings verksamhet och ställ-

ningstaganden, men också ge utrymme åt andra åsiktsyttringar då man har till 

uppgift att vara ett ledande organ för levande och ifrågasättande nationell biblio-

teksdebatt (Biblioteksbladets webbsida > Om > Biblioteksbladet/BBL). Svensk 

Biblioteksförening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation. Genom att 

informera, skapa debatt, främja forskning, bedriva lobbning och opinionsbildning 

verkar man för alla typer av bibliotek (Svensk Biblioteksförenings webbsida > Om 

föreningen). Att väcka medvetenhet om hur språk och makt samverkar, menar 

Fairclough är ett av den kritiska språkforskningens syften (Fairclough 2001, s.3). 

Eftersom Svensk Biblioteksförening agerar uttalat opinionsbildande i biblioteks-

frågor anser jag att det känns särskilt relevant att kritiska granska vilka diskurser 

om e-böcker i förhållande till bibliotek som förekommer i deras medlemspublika-

tion, Biblioteksbladet. 

Urvalskriterier för texterna 

Källmaterialet som analyserats består av 18 texter ur Biblioteksbladet publicerade 

under åren 2005-2011. Ett grundläggande urvalskriterium för texterna har varit att 

de på ett uttryckligt vis ska behandla ämnet e-böcker i förhållande till bibliotek, 

och innehålla utsagor om e-böcker och bibliotek som klargör förhållandet mellan 

dessa. Som definition av begreppet e-bok har jag utgått ifrån Nationalencyklope-

din där e-bok definieras som en digital motsvarighet till en tryckt bok som går att 

läsa i datorbaserad utrustning (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: e-

bok [2012-05-09]); avgörande har därför varit att beteckningarna e-bok, elektro-
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nisk eller digital bok förekommer i texterna. E-böcker kan även vara ljudböcker 

och skiljs då från digitala talböcker av DAISY-format som inte tillverkas i kom-

mersiellt syfte (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: talbok [2012-05-

09]). Då undersökningens fokus legat på e-böcker med tryckt motsvarighet har 

texter som uteslutande behandlar talböcker eller kommersiella digitala ljudböcker 

uteslutits. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka diskurser som förekommer 

kring e-böcker har texter som behandlar e-resurser i en mer generell bemärkelse 

inte tagits upp i analysen. Ett skäl för denna avgränsning är att det för att kunna 

genomföra analysen har varit en förutsättning att det klart ska gå att identifiera att 

e-böcker och bibliotek, snarare än e-resurser i bred bemärkelse, verkligen hör till 

det ämne som texten behandlar. Det förekommer att e-böcker behandlas i texter 

tillsammans med digitala ljudböcker och e-resurser i bred bemärkelse. Under för-

utsättning att texterna på ett uttryckligt vis också behandlar ämnet e-böcker enligt 

given definition har dessa texter upptagits i analysen. Läsplatte-begreppet faller på 

naturligt sätt utanför den givna definitionen av e-bok då läsplatta syftar till utrust-

ningen som används för att läsa e-böcker med (Nationalencyklopedin, webbver-

sionen, sökord: läsplatta [2012-05-09]). Texter som behandlar ämnet läsplattor har 

tagits upp i analysen i den mån att de samtidigt uttryckligen och till framträdande 

del behandlar e-böcker i förhållande till bibliotek. 

Vidare så är uppsatsens syfte att undersöka diskurser som förekommer om e-

böcker i förhållande till bibliotek. Detta medför att texter som endast behandlar 

ämnet e-böcker utan att ha bibliotek som tema har valts bort. Vilka bibliotekstyper 

som behandlas i texterna har inte haft någon betydelse för urvalet – texter om både 

folk- och forskningsbibliotek förekommer därför i källmaterialet.  

Metod för analys av källmaterialet 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys har jag for-

mulerat en modell för analys av källmaterialet. Modellen följer Faircloughs tredi-

mensionella modell i det att den utgår från alla tre analysnivåer – textanalytisk 

nivå, analys av den diskursiva praktiken och analys av den sociala praktiken 

(Fairclough 1992, s.73; Fairclough 1995a, s.57-62). I modellen kallar jag den text-

analytiska nivån för lingvistisk analys för att tydligare åskådliggöra vilken typ av 

analys det rör sig om. Med utgångspunkt i de metoder som Fairclough tillhanda-

håller har jag formulerat övergripande frågor utifrån vilka källmaterialet har analy-

serats: 
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LINGVISTISK ANALYS 

Hur framställs agens och handlingar? 

Hur konstrueras verklighetsförhållanden kring e-böcker och bibliotek? 

DISKURSIV PRAKTIK 

Vad utmärker de diskurser som finns i texterna? 

Vilka sanningar förutsätts i texterna? 

SOCIAL PRAKTIK 

På vilket sätt förhåller sig de diskurser som förekommer i texterna till det biblio-

teks- och informationsvetenskapliga fältet?  

För att kunna analysera utsagor om e-böcker och bibliotek i källmaterialet utifrån 

dessa frågor har jag använt mig av Faircloughs metodologiska redskap. Eftersom 

alla redskap inte är tillämpbara på alla typer av textuella utsagor menar Fairclough 

att forskaren själv bör välja de analytiska redskap eller kategorier som är relevanta 

och användbara i det enskilda fallet (Fairclough 1992, s.231-232). För varje analy-

tisk nivå har jag valt ut de metodologiska redskap som jag bedömt som genomför-

bara och givande i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Avsikten är inte att 

redovisa varje enskilt svar på de övergripande frågorna i modellen – syftet med 

frågorna i modellen har istället varit att frambringa konkreta exempel genom vilka 

diskurser i källmaterialet kan påvisas och beläggas, vilket är förutsättningen för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Metodologiska redskap för lingvistisk analys 

För analysen på textnivå finns hos Fairclough ett antal lingvistiska verktyg att väl-

ja mellan. Utsagor har undersökts utifrån transitivitet, modalitet och metaforer. 

När man undersöker transitivitet försöker man se hur processer och händelser för-

binds eller inte förbinds med subjekt och objekt i texten (Fairclough 1992, s.235-

236; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87). För att undersöka hur agens och 

handlingar framställs har utsagorna undersökts utifrån agens och processtyp, samt 

utifrån huruvida verb uttrycks aktivt eller passivt. I satskonstruktioner är agent den 

som innehar den semantiska rollen agens; agens som term används för att beskriva 

den eller det som styr en viss handling och ser till att handlingen fortgår eller upp-

hör (Josefsson 2010, s.142; Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: agens 

[2012-05-09]). Processtyper eller processer tjänar till att skildra något som sker 

eller har skett i en tänkt eller verklig situation; det finns fyra processer: handling, 

händelse, tillstånd och mental process (Fairclough 1992, s.180; Hellspong & Le-

din 1997, s.129-130). Verb kan uttryckas genom det som kallas aktiv eller passiv 

diates – passiv diates uttrycks genom att verbet får en s-ändelse (Josefsson 2010, 

s.76), exempelvis glömde-s istället för glömde. Hos Fairclough undersöks agens, 
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processtyp och verbform för att klargöra hur orsakssamband och ansvar uttrycks 

(Fairclough 1992, s.182, 236). 

För att undersöka hur texterna konstruerar verklighetsförhållanden kring e-

böcker och bibliotek har jag undersökt modalitet och metaforer. Modalitet handlar 

om i vilken grad talaren instämmer med innehållet i en uttryckt sats och används 

för att bedöma hur sociala relationer konstrueras, och för att undersöka hur repre-

sentationer av verkligheten kontrolleras diskursivt (Fairclough 1992, s.158, 236; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87-88). Hur sociala relationer konstrueras 

ligger utanför denna uppsats syfte och jag har därför fokuserat på hur representa-

tioner av verkligheten framstår. Instämmande kan uttryckas med en varierande 

grad av säkerhet – från kategoriska påståenden så som jorden är platt, till mindre 

säkra påståenden av typen jorden är kanske platt (Fairclough 1992, s.158). Moda-

litet kan även uttryckas subjektivt eller objektivt. När en modalitet uttrycks sub-

jektivt framgår till vilken grad talaren själv instämmer i det påstådda, exempelvis: 

jag tycker/tror att jorden är platt – medan påståenden som uttrycks i form av ob-

jektiv modalitet framstår som universellt sanna utsagor, exempelvis: jorden är 

platt (Fairclough 1992, s.159). Genom att undersöka vilka metaforer som används 

i en text och jämföra det med det sätt som uttrycken används i andra sammanhang 

kan man försöka fastställa vilka eventuella ideologiska skäl som ligger bakom 

valet av metafor (Fairclough 1992, s.237). Vilken metafor som används är bety-

delsefullt eftersom metaforer används för att beteckna saker på ett bestämt vis. 

Fairclough menar således att bruk av metaforer inte bara har en rent stilistisk funk-

tion utan också bidrar till att konstruera verkligheten (Fairclough 1992, s.194). 

Metodologiska redskap för analys av den diskursiva praktiken 

Transitivitet, modalitet och metaforer räcker inte för att skapa sig en uppfattning 

vad en text handlar om och måste kombineras med analys av den diskursiva prak-

tiken. Jag har därför undersökt vad som utmärker de diskurser som förekommer i 

källmaterialet och vilka sanningar som förutsätts i texterna. För detta har jag an-

vänt de analytiska redskapen interdiskursivitet och manifest intertexualitet. Inter-

diskursivitet och manifest intertextualitet används båda för att undersöka en texts 

intertexualitet, det vill det sätt på vilket texten bygger på andra texter; att undersö-

ka interdiskursivitet och manifest intertextualitet är ett sätt att förstå hur texten har 

blivit producerad eller framarbetad (Fairclough 1992, s.84, 232). Analys av den 

diskursiva praktiken kan förutom att undersöka hur texter produceras även under-

söka hur texter distribueras och konsumeras. Distribution avser i det här fallet en 

undersökning av hur texter traderas och de förändringar en text genomgår då den 

publiceras i olika sammanhang, medan undersökning av konsumtion bland annat 

syftar till att utvärdera vilka subjekt en text vänder sig till (Fairclough 1992, s.83-

84, 232-233). Att analysera källmaterialet utifrån alla tre punkter – produktion, 

distribution och konsumtion – hade varit ett allt för omfattande arbete. Eftersom 

det insamlade källmaterialet är publicerat i samma tidskrift har det inte lämpat sig 
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för en analys av distribution, och att göra en analys av konsumtion hade krävt en 

analys av subjektspositioner vilket ligger utanför uppsatsens syfte. I analysen av 

den diskursiva praktiken har jag således valt att fokusera på hur texten blivit pro-

ducerad. 

Syftet med att undersöka interdiskursivitet är att identifiera vilka diskurstyper 

som förekommer i texterna för att kunna skapa sig en uppfattning om diskursord-

ningens uppbyggnad (Fairclough 1992, s.124). Begreppet diskurstyp kan inbegripa 

upp till fyra kategorier – genre, aktivitetstyp, stil och diskurs – men kan också 

användas som överordnad term för att beteckna vilken som helst av de fyra (Fairc-

lough 1992, s.232). För olika sociala situationer finns en uppsättning konventioner 

gällande språkbruk. Genre avser i sammanhanget dessa språkliga konventioner; 

som exempel på olika genrer tar Fairclough upp arbetsintervju, tevedokumentär 

och tidningsartiklar (Fairclough 1992, s.126). Aktivitetstyp och stil handlar om 

hur subjekt och deltagare interagerar (Fairclough 1992, s.125-127) och har därför 

inte varit aktuell för min analys. Av de fyra kategorierna som diskurstyp omfattar 

anser Fairclough att genre och diskurs är de mest autonoma (Fairclough 1992, 

s.127). En analys av genre fokuserar på att undersöka diskursiv förändring genom 

att titta på i vilken utsträckning konventionella respektive nyskapande element 

förekommer inom genren (Fairclough 1995a, s.56). Jag är emellertid inte intresse-

rad av eventuella diskursiva förändringar inom den journalistiska genren i sig utan 

av de förändringar som sker i den diskursiva praktiken, och en analys av genre har 

därför inte känts meningsfull. Jag har varit intresserad av vad som utmärker de 

diskurser som finns i texterna, och när jag har undersökt interdiskursivitet har jag 

därför fokuserat på diskurs som kategori. En diskurs utgör ett specifikt sätt att 

konstruera och tolka ett visst ämnesområde. Diskurser inringas genom att det spe-

cifika ämnesområdet och sättet på vilket ämnesområdet konstitueras, definieras; 

som exempel nämner Fairclough en feministisk diskurs om sexualitet – sexualitet 

är ämnesområdet och feminism är sättet genom vilket ämnesområdet konstitueras 

(Fairclough 1992, s.128). Det finns ingen slutgiltig lista över diskurstyper och 

diskurser. Analysen blir därför av nödvändighet tolkande och beroende av analyti-

kerns erfarenhet och omdöme, men beläggs alltid utifrån språkliga drag i texten 

som analytikern visar fram (Fairclough 1995a, s.77). 

För att undersöka vilka sanningar som förutsätts i texterna har jag analyserat 

dem utifrån det Fairclough kallar manifest intertextualitet. Manifest intertextuali-

tet avser de sätt som en text bygger på andra texter (Fairclough 1992, s.117; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.77). Med text avses inte endast skriven text 

– att en text bygger på tidigare texter innefattar även sådant som föreställningar 

som hålls för sanning och som eventuellt förekommer i texten. Detta kallas för 

presuppositioner och avser en språklig utsaga som förutsätter att något förhåller 

sig på ett visst sätt (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: presupposition 

[2012-05-09]), presuppositioner är propositioner som tas för givet av den som 

producerat texten (Fairclough 1992, s.120). Förutom att undersöka texten med 
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avseende på presuppositioner har jag även undersökt vad Fairclough kallar för 

diskursrepresentation. Tanken är att undersöka hur andra texter diskursivt repre-

senteras i en text; utgångspunkten är att återgivande av andra texter inte sker neut-

ralt utan ur specifika perspektiv, och målet är att belysa vilka perspektiv som lyfts 

fram när diskurs representeras (Fairclough 1992, s.118–119). De perspektiv som 

lyfts fram när diskurs representeras är tillsammans med presuppositioner ett sätt 

att visa på vilka sanningar som förutsätts i texten. 

Analys av den sociala praktiken 

Det övergripande syftet med denna del av analysen är att förklara hur den diskur-

siva praktiken och den sociala praktiken förhåller sig till varandra. Genom att titta 

på de strukturer som konstituerar den sociala och diskursiva praktiken blir det 

möjligt att belysa på vilket sätt social och diskursiv praktik reproducerar eller 

transformerar varandras strukturer (Fairclough 1992, s.237). Detta kan även om-

fatta en beskrivning av de kunskaps- och värdesystem, systems of knowledge and 

belief, som kommer till uttryck genom diskurs, eller en beskrivning av förhållan-

det mellan diskursiv praktik, diskursordning och social praktik (Fairclough 1992, 

s.238). Diskursordning avser den samlade mängden diskursiva praktiker inom en 

institution och relationerna mellan praktikerna (Fairclough 1995b, s.135). 

Diskursordningen betraktar jag i detta fall som Biblioteksbladet och den sociala 

praktiken har jag definierat som det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet, i bemärkelsen bibliotekspraktik och informationsvetenskap. Då det ligger 

utanför uppsatsens ramar att kartlägga den diskursordning som förekommer inom 

Biblioteksbladet i sin helhet, har jag i analysen fokuserat på förhållandet mellan 

diskursiv praktik – de diskurser som förekommer i källmaterialet – och sociala 

praktiker inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. En fullständig 

analys av det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältets sociokulturella 

aspekter är förstås inte möjlig att genomföra. De diskurser som framkommit i ana-

lysen på textnivå/lingvistisk nivå och på den diskursiva praktikens nivå har därför 

varit vägledande för de aspekter av det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet som har tagits upp till diskussion. Tyngdpunkten i analysen har legat på att 

försöka avgöra om den diskursiva och sociala praktiken reproducerar eller trans-

formerar varandras strukturer, och hur kunskaps- och värdesystem som kommer 

till uttryck inom den diskursiva praktiken förhåller sig till bibliotekspraktik och 

informationsvetenskap. 

När relationen mellan den diskursiva praktiken och den sociala eller sociokul-

turella praktiken ska analyseras kan diskursanalysen inom ramen för den tredi-

mensionella analysmodellen enligt Fairclough med fördel kombineras med en 

samhällsvetenskaplig teori om makt. Samtidigt menar Fairclough att analysen av 

den sociokulturella praktiken kan befinna sig på olika abstraktionsnivåer i förhål-

lande till den analyserade texten. Texten kan sättas i relation till den omedelbara 

situationsbundna kontext som den är en del av, i relation till de bredare institutio-
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nella praktiker texten ingår i eller i relation till bredare samhällelig och kulturell 

kontext (Fairclough 1995a, s.62). I denna undersökning ligger fokus på att under-

söka relationen mellan de diskurser som förekommer i tidskrifterna och den dis-

kursiva dimensionen av den sociokulturella kontext eller sociala domän som det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet utgör. Jag menar att en samhälls-

vetenskaplig teori om makt hade varit behjälplig framförallt om undersökningens 

syfte hade varit att analysera de diskurser som förekommer i tidskrifterna i förhål-

lande till en bred samhällelig och kulturell kontext. Detta är emellertid inte upp-

satsens syfte; analysens sociokulturella aspekter kommer istället att diskuteras 

selektivt genom att jag kommer att sätta de diskurser som förekommer i Biblio-

teksbladet i relation till relevanta aspekter av det biblioteks- och informationsve-

tenskapliga fältet. Som jag har visat tidigare använder Fairclough själv denna typ 

av selektiva sociokulturella diskussion i sina egna analyser med hänvisning till att 

han inte skriver i egenskap av sociolog eller kulturteoretiker utan som diskursana-

lytiker med intresse för sociologiska och kulturteoretiska analyser (Fairclough 

1995a, s.62).  
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Undersökning och analys 

Undersökningsdelen är huvudsakligen disponerad efter uppsatsens tre frågeställ-

ningar. I undersökningsdelen kommer jag att referera till alla 18 texter som ingår i 

källmaterialet vid ett eller flera tillfällen. De olika avsnitten är tematiskt dispone-

rade, vilket innebär att jag under analysen kommer att återkomma till samma text 

på olika ställen. Att avhandlandet inte sker textvis kan uppfattas som rörigt, men 

har varit nödvändigt eftersom jag har velat presentera diskurserna tematiskt för att 

kunna visa på tendenser i källmaterialet. Källtexterna är numrerade i kronologisk 

ordning. Hänvisningar till källtexterna sker med siffra efter citat, med motsvaran-

de numrering i källförteckningen, och sidhänvisning då det är relevant.  

Jag kommer inledningsvis att redogöra för vilka diskurser om e-böcker i för-

hållande till bibliotek som finns i källmaterialet och vad de kan sägas handla om. 

Därefter för jag en diskussion om vilka förändringar som skett i diskurserna under 

den aktuella tidsperioden. Slutligen kommer jag visa på vilka förhållanden som 

kan sägas råda mellan de diskurser som framkommer i tidskrifterna och sociala 

praktiker inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. 

Vilka diskurser finns om e-böcker i förhållande till bibliotek 

och vad kan de sägas handla om? 

I denna dels slås resultaten från analysen av den lingvistiska eller textuella nivån 

samman med resultaten från analysen av den diskursiva praktikens nivå i syfte att 

presentera de diskurser som förekommer i texterna. Bland de diskurser som fram-

kommit under analysen kan ingen av dem sägas vara representativ för källmateria-

let i helhet. Några diskursiva tendenser kan dock noteras och avsnittet har därför 

delats in olika underrubriker utifrån de olika diskursernas tema. 

Den personifierade e-boken 

Några av texterna från Biblioteksbladet visar en tendens att framställa e-boken 

som aktör och handlande subjekt. Detta kan utläsas ur både de metaforer som an-

vänds om e-böcker i texterna, och genom att vissa utsagor som framställer e-

boken som en agent eller aktör som handlar avsiktligt och utav egen kraft. 
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En text ur Biblioteksbladet 2005:08 med hu udru riken ”E-böckerna tar över” 

(1) redogör för innehållet i en rapport från Kungliga biblioteket om forskningsbib-

lioteken från 2004. Här får läsaren veta att bestånden av elektronisk text på landets 

forskningsbibliotek har ökat och att e-böckerna har fördubblats. En analys av ru-

briken visar tämligen omgående att e-böckerna utgör agenten i meningen. I en 

mening är agenten den som utför en handling (Josefsson 2010, s.142). Processty-

pen i den mening som rubriken utgör kan vidare kategoriseras som handling; 

handling som processtyp skiljs från en händelse genom att en handlande förutsät-

ter avsikt. Verbet i meningen indikerar om det är frågan om en handling eller hän-

delse och bestäms utifrån huruvida verbet signalerar ett händelseförlopp som för-

utsätter avsikt för att inträffa (Hellspong & Ledin 1997, s.130). Verbkonstruktio-

nen är i detta fall tar över, och att ta över något måste snarast kategoriseras som 

ett händelseförlopp som förutsätter avsikt. Att undersöka agensen i meningar är en 

metod för att klargöra vem som tillskrivs ansvar för att olika handlingar och hän-

delser inträffar. I den aktuella textens rubrik framställs e-böckerna som ansvariga 

för övertagandet av (underförstått) forskningsbiblioteken. Sättet att framställa 

agens kan ha ideologisk betydelse; att utelämna agens eller underlåta att göra den 

verkliga agenten explicit kan dölja vem eller vilka som bär det egentliga ansvaret 

för att en handling eller för en händelse inträffar (Fairclough 1992, s.180-182; 

Fairclough 2001, s.103). Det är tveksamt om e-böckerna i egenskap av döda ting 

kan sägas vara ansvariga för något alls; anledningarna till att e-böckerna tar över 

borde sannolikt sökas på annat håll. Den egentliga orsaken till att e-böckerna tar 

över är givetvis att någon köper in dem till biblioteken. Den verkliga agenten, e-

böckernas inköpare – biblioteken – lämnas implicit i meningen. På samma sätt 

utelämnas agens helt och hållet i följande utsaga som förekommer i ingressen:  

Under 2004 fördubblades antalet e-böcker och för första gången var antalet nedladdade do-
kument fler än de utlånade pappersböckerna – närmare bestämt, en miljon fler. (1, s.15) 

Det går med tämligen stor säkerhet att hävda att e-böckerna inte fördubblats av 

egen kraft. Genom att välja den passiva verbformen fördubblades framkommer 

inte vem eller vad som fått e-böckerna att fördubblas. Att välja en passiv menings-

form och utelämna agens kan ha en ideologisk funktion – genom att orsakssam-

band utelämnas finns ingen att ställa till svars för det inträffade (Fairclough 1992, 

s.182).  

Här måste frågan ställas om det har någon betydelse att den verkliga agenten 

lämnas implicit eller utelämnas helt. Forskningsbiblioteken som är agenten som 

bär ansvaret för att e-böckerna med rubrikens formulering tar över och fördubb-

las, kan med goda skäl sägas vara så pass underförstådd att de inte behöver om-

nämnas explicit. Av sammanhanget i den övriga texten framgår trots allt att den 

verkliga agenten är forskningsbiblioteken, ” orsknings i lioteken 2004” t änar 

exempelvis som överskrift åt huvudru riken ”E-böckerna tar över”  1). Nu är 
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emellertid mitt syfte med analysen att visa på vilka diskurser som förekommer i 

texten. I detta fall visar en analys att diskursen som förekommer i textens rubrik 

framställer e-böcker som agent i den verkliga agenten – bibliotekens – ställe, sam-

tidigt som agensen i utsagan i ingressen har utelämnats helt. Diskursen som ut-

trycks i de bägge utsagorna kan därmed sägas skapa ett intryck av att e-böckerna 

ökar av sig självt utan att någon särskild beslutsfattande kraft är ansvarig för ök-

ningen. Om e-böcker köps in i större utsträckning än tidigare så är det emellertid 

en konsekvens av beslut som har fattats på forskningsbiblioteken. Fairclough me-

nar att språk är en form av social praktik där diskurser bidrar till att konstruera 

verkligheten (Fairclough 1992, s.63-64). Samtidigt stödjer sig diskursanalysen på 

den socialkonstruktionistiska premissen som gör gällande att vårt sätt att uppfatta 

verkligheten är kontingent (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.11). Diskurser 

bidrar med andra ord till att forma vår verklighet; en verklighet vars meningsinne-

håll under andra omständigheter hade kunnat konstrueras och upplevas på ett an-

nat sätt än det som tas för givet. När forskningsbiblioteken som agent lämnas im-

plicit och e-böckerna framställs som handlande subjekt i deras ställe skapas en 

bild av verkligheten där utvecklingen av bibliotekens bestånd tycks vara determi-

nerad av okända verksamma krafter utanför bibliotekens kontroll. Hade istället 

den verkliga agenten framhållits hade utvecklingen av bibliotekens bestånd fram-

stått som något påverkbart, en konsekvens av beslut genomdrivna på forsknings-

biblioteken.  

I en text ur Biblioteksbladet 2009:03 som handlar om e-bokens ställning på 

forskningsbiblioteken återkommer tendensen att framställa e-boken som ett hand-

lande subjekt. I rubriken beskrivs e-boken med följande metafor: ”E-boken – en 

pigg och snabbväxande 10- ring” (4, s.4). Här används barnet eller snarare barns 

utveckling som metafor för e-bokens utveckling vid forskningsbiblioteken. Meta-

forer fungerar inte bara som språklig utsmyckning utan bidrar till att konstruera 

verkligheten genom att strukturera vårt sätt att tänka och organisera kunskap 

(Fairclough 1992, s.194). I en kritisk diskursanalys gäller det därför att försöka 

förstå vilken betydelse valet av metafor har i konstruktionen av diskursen. I det 

här fallet framställs e-boken metaforiskt som ett barn, och barn är i likhet med 

vuxna människor handlade subjekt och aktörer med egen vilja. Det samma kan 

emellertid inte sägas vara sant då det kommer till e-böcker som är döda ting som 

saknar förmåga att handla självständigt. Här finns naturligtvis bakomliggande ak-

törer som gör det möjligt för e-boken att vara pigg och snabbväxande – nämligen 

e-bokdistributörerna och biblioteken som texten handlar om. Genom att utelämna 

dessa ger rubriken intrycket att e-bokens utveckling beror på en i e-boken innebo-

ende kraft snarare än yttre krafter som påverkar och styr utvecklingen. Detta kan 

ställas i konstrast till den mening som inleder ingressen:  

De svenska universitetens satsning på elektroniska böcker går snart in i sitt andra decennium. 
(4, s.4)  
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Här framkommer agenten, samtidigt som ordet satsning gör klart att det som satt 

igång utvecklingen faktiskt beror på en avsiktligt genomförd handling snarare än 

en inneboende kraft hos e-boken i sig. På samma gång kvarstår en oklarhet kring 

vem det är som initierat satsningen; universitetet eller universitetsbiblioteket? 

Texten handlar om e-bokssatsningen vid Göteborgs universitetsbibliotek – det 

vore därför rimligare om satsningen tillskrevs biblioteket och inte lärosätet. Valet 

att benämna e-bokinköpen som just en satsning diskuteras i avsnittet om den eko-

nomiska diskursen. 

I de två rubrikerna finns således en tendens till att nedtona bibliotekens roll 

som aktör samtidigt som fokus flyttas till e-boken som föremål. Rubrikerna för-

medlar konsekvenserna av något samtidigt som orsakerna utelämnas. Följden va-

let av formulering får är att ansvaret döljs från läsaren – ansvaret för e-bokens 

inträde på biblioteken vilar på biblioteken, men framhålls inte. Beroende på for-

mulering kan ansvar och orsaker framställas vagt eller tydligt. Formuleringar som 

överskyler ansvaret för något som har inträffat beskriver Fairclough som ett sätt 

att dölja makt; formuleringar i tidningar förefaller vara mediernas egna ordval 

men gynnar inte sällan samhälleliga maktinnehavare (Fairclough 2001, s.43). Med 

Faircloughs egna exempel är överskylande av makt något som gynnar makthavare 

framförallt när något negativt inträffar (Fairclough 1992, s.181; Fairclough 2001, 

s.43). Jag menar emellertid att överskylande av makt är betydelsebärande i en kri-

tisk diskursanalys även då det inte är frågan om händelser som kan beskrivas som 

negativa. Att forskningsbibliotekens ansvar överskyls i rubrikerna bidrar till att 

framställa biblioteken som maktlösa och oförmögna att styra utvecklingen av de 

egna bestånden. Texten ”E-  ckerna tar   er”  är den i n got mindre t psnitt satta 

  erru riken ” orsknings i lioteken 2004”  1), vilket skulle kunna tyckas signa-

lera forskningsbibliotekens roll i inköpandet av e-böcker. Överrubriken hjälper 

läsaren att orientera sig i tid och rum men orsakssambandet, att forskningsbiblio-

tekens inköp är det som ökat antalet e-böcker, förblir implicit. Detta blir extra 

tydligt om man betänker att andra formuleringar hade varit möjliga för att förmed-

la samma budskap, exempel is ” orskningsbiblioteken köper mer e-  cker”. ”E-

  ckerna tar   er” är dessutom den av rubrikerna som gjorts mest framträdande 

visuellt; något som har betydelse för hur diskurs representeras (Fairclough 1995a, 

s.71), vilket jag kommer att återkomma till längre fram.  

Hur makt och ansvar framställs i en eller ett fåtal texter saknar dock betydelse. 

Fairclough beskriver mediers påverkan som kumulativ, det är genom upprepning 

ett visst budskap om agens eller aktörskap och orsakssamband förmår att tränga 

fram (Fairclough 2001, s.45). Jag kommer därför i följande avsnitt att utveckla de 

exempel jag hittills lagt fram i förhållande till övrigt källmaterial som har samlats 

in. 
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E-böckerna tar över? 

Föregående avsnitt visade jag en tendens i källmaterialet till att framställa e-

bokens inträde på biblioteken som en kraft utanför bibliotekens kontroll. Jag ska 

nu gå djupare in på frågan om hur e-bokens närvaro på biblioteken framställs.  

I ru riken ”E-  ckerna tar   er”  1) lämnas e-böckernas inköpare forsknings-

biblioteken implicit medan agensen tillskrivs e-böckerna, vilket skapar ett intryck 

av att biblioteken inte har något med e-böckernas övertag att göra. Texten återger 

innehållet i en rapport från Kungliga biblioteket (KB) och det kan tyckas som om 

det saknas anledning att ifrågasätta texter som är underbyggda med fakta. Att tex-

ten redogör för en rapport borde innebära att texten helt enkelt återger vad rappor-

ten faktiskt har att säga, varken mer eller mindre. I den kritiska analysen ingår 

dock att som en del av den diskursiva praktiken undersöka texters manifesta inter-

textualitet, bland annat för att se vilka andra texter (diskurser) en text bygger på 

(Fairclough 1992, s.233–234). I detta fall är KB-rapporten en utanförliggande text 

som på ett mycket konkret sätt är representerad i ”E-  ckerna tar   er”. Att e-

böckerna tar över framställs i rubriken som ett obestridbart faktum. Satsen ut-

trycker vad Fairclough kallar objektiv modalitet, vilket är ett sätt att framställa 

påståenden som universella sanningar (Fairclough 1992, s.159). Att uttrycka på-

ståenden med objektiv modalitet döljer den tolkning av verkligheten som föregått 

valet av formulering. Rubriken ger ett intryck av att e-boken är på väg att bli van-

ligare än pappersboken vid forskningsbiblioteken. Detta stämmer dock inte över-

ens med det övriga textinnehållet, där läsaren får veta att över 400 000 nedladd-

ningar gjordes av e-böcker under 2004, vilket är att jämföra med de 10,9 miljoner 

lokala lån (det vill säga, lån av tryckta böcker) som gjordes under samma år (1, 

s.15). Det anmärkningsvärda i sammanhanget är med andra ord att huvudrubriken 

låter påskina en annan sanning än siffrorna i den övriga texten, som rimligtvis är 

hämtade direkt från rapporten. Det finns här också anledning att återkomma till 

ingressens utsaga:  

Under 2004 fördubblades antalet e-böcker och för första gången var antalet nedladdade do-
kument fler än de utlånade pappersböckerna – närmare bestämt, en miljon fler. (1, s.15)  

Vid en första utläsning av meningen tycks formuleringen antalet nedladdade do-

kument syfta tillbaka på e-böckerna. En jämförelse med det övriga textinnehållet 

visar dock att det snarare är frågan om en fri tolkning av rapportens innehåll än ett 

direkt återgivande. I antalet nedladdade dokument har nämligen e-tidskrifter räk-

nats in, vilket ger att e-böcker och e-tidskrifter tillsammans laddades ned 11,9 

miljoner gånger (1, s.15). Det är med andra ord inte e-boksnedladdningarna en-

samma som överskridit antalet lokala lån. Fairclough skiljer på direkt diskursre-

presentation och indirekt diskursrepresentation. Direkt diskursrepresentation strä-

var efter att återge den utifrån hämtade diskursen ordagrant och särskiljs tydligt 

från den egna diskursen genom att förses med exempelvis citattecken. Vid indirekt 
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diskursrepresentation är det svårare att särskilja talarens diskurs från den represen-

terade diskursen, exempelvis förekommer det i tidningstexter att talarens diskurs 

sammanblandas med den representerade diskursen genom att den representerade 

diskursen omformuleras med talarens egna ord i vad Faircloug kallar fri indirekt 

diskurs (Fairclough 1992, s.119). I detta fall förekommer både direkt och indirekt 

diskursrepresentation i texten – det framgår tydligt att siffror är hämtade från KB-

rapporten, medan utsagan i ingressen och den visuellt framträdande ru riken ”E-

  ckerna tar   er” snarast kan sägas vara en fri tolkning av rapportens innehåll. 

Satsen i ingressen uttrycker även i likhet med huvudrubriken objektiv modalitet, 

att e-böckerna har fördubblats uttrycks som ett faktum. Detta kan jämföras med 

innehållet i brödtexten:  

Men det var framför allt beståndet av elektroniska böcker som växte under fjolåret. Antalet 
fördubblades nästan, från 235 000 böcker till 447 000. De digitala ’volymerna’ är med andra 
ord inte så många, men nyttjandegraden är hög. 400 000 nedladdningar gjordes under året 
som gick. Det är en fyrdubbling jämfört med året innan. (1, s.15) 

Utdraget ur brödtexten visar hur påståendet om e-böckernas fördubbling som görs 

i ingressen nyanseras med hjälp av ordet nästan då det ställs mot de konkreta siff-

ror rapporten visar. Medier utger sig ofta för att ägna sig åt att framställa oför-

vanskad fakta, fast de i själva verket tenderar att förenkla komplexa och motsägel-

sefulla skeenden genom att presentera dem i form av kategoriska sanningar; när 

skeenden eller förhållanden framställs genom objektiv modalitet får det konse-

kvensen att partiska perspektiv görs universella trots att det ofta är möjligt att tol-

ka händelser på flera olika sätt (Fairclough 1992, s.129, 160-161). 

Att utsagorna i huvudrubriken och ingressen förenklar den komplexa lånesta-

tistisk som förekommer i KB-rapporten kan tyckas vara trivialt. Syftet med rubri-

ker och ingresser är att de ska fungera sammanfattande, och det vore mycket be-

gärt att de ska täcka in alla aspekter som en hel tidningstext rymmer. Fairclough 

menar emellertid att tidningsrubriker utgör ett särskilt tydligt exempel på den ten-

dens som finns inom media att framställa komplexa samband i förenklade termer; 

förenklingarna utgör en del av den ideologiska funktionen genom att framhålla 

vissa perspektiv framför andra (Fairclough 1992, s.161).  

Ett exempel som tydligt visar hur ett perspektiv framhålls över ett annat är en 

text från Biblioteksbladet 2008:6 med ru riken ”E-  cker l nas allt mer” (3, s.64). 

Återigen är det forskningsbibliotekens statistik som det rapporteras om, fast det 

denna gång förefaller det finnas fog för påståendet i rubriken, då texten anger att 

e-bokslånen ökat med 1,6 miljoner: 

Antalet tillgängliga titlar i e-boksformat har ökat från 832 000 (2006) till 1,2 miljoner förra 
året. Samtidigt har antalet nedladdningar under samma period ökat med 1,6 miljoner. (3, s.64) 
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Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att rubriken framhäver att e-boklånen 

ökat trots att mer än hälften av texten redogör för annan statistik från forsknings-

biblioteken. Här kan rubriken inte sägas fungera sammanfattande för textens inne-

håll, istället har en specifik aspekt av forskningsbibliotekens statistik – de ökade 

e-boklånen – framhävts. Värt att notera är också att rubriken innehåller en passiv 

verbform, lånas, vilket gör att meningen saknar agens – det framgår inte vilka som 

lånar böckerna. Det är naturligtvis låntagare som lånar e-böckerna, men formule-

ringen E-böcker lånas allt mer ger ingen ledtråd om att texten handlar om e-

bokslån på högskolebibliotek och att det därför sannolikt är studenter och forskare 

som är de låntagargrupper som ligger bakom de ökade e-boklånen, utan ger in-

tryck av att den ökade utlåningen är generell tendens på svenska bibliotek snarare 

än en tendens hos en speciell bibliotekstyp. Passiva meningar som saknar agens 

används ibland för att agenten är underförstådd, men kan också vara ett sätt att 

överskyla orsakssamband (Fairclough 1992, s.182). Agens kan sägas vara under-

förstått under förutsättning att agenten tidigare har gjorts känd i en text. I det här 

fallet krävs dock att texten genomläses innan det framgår vem den utelämnade 

agenten i rubriken är.   

En text från Biblioteksbladet 2010:02 med ru riken ”E-böckerna ökar i Öster-

g tland” handlar om att östgötabibliotekens utlån av e-böcker ökat under föregå-

ende år (6). I detta exempel finns en vaghet i rubriken, då det inte är klart om ver-

bet ökar syftar till ökade förvärv av e-böcker eller ökad utlåning. Det är dock en 

ökad utlåning av e-böcker som texten visar sig handla om. Närmare bestämt får 

läsaren veta att utlånen av digitala böcker ökat med 30 procent under år 2009 samt 

att en majoritet av de digitala utlånade böckerna är e-ljudböcker (6, s.37). Lånesta-

tistiken för e-böcker och e-ljudböcker redovisas sålunda sammanslaget i texten, 

och det blir därför påfallande att rubriksättningen ännu en gång förmedlar budska-

pet att det är e-böcker som har ökat. Begreppet e-böcker kan visserligen vidgas till 

att omfatta även e-ljudböcker och det är möjligt att se ordvalet i rubriken som att 

man har valt ett samlingsbegrepp för både text- och ljudbaserade e-böcker. Men 

med tanke på att den övriga texten skiljer mellan begreppet e-bok och begreppet e-

ljudbok kan e-bok i rubriken antas syfta till den vedertagna definitionen av e-bok 

som en digital motsvarighet till tryckt bok (Nationalencyklopedin, webbversionen, 

sökord: e-bok [2012-05-09]). Är denna tolkning korrekt framställer rubriken alltså 

e-boken snarare än e-ljudboken som ökande, trots att textinnehållet talar om att 

det framförallt är utlåningen av e-ljudböcker som ökat. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det med avseende på rubriker och in-

gresser i källmaterialet finns en tendens att framställa utlåningen av e-böcker som 

mer utbredd än den är. Här är det viktigt att understryka att det ligger utanför 

diskursanalysens uppgift att avgöra om bilden riktigt eller oriktigt beskriver dåva-

rande verklighetsförhållanden. Diskursanalys handlar inte om att skilja riktiga 

utsagor från felaktiga, utan om att analysera diskursen i sig och de följder diskur-

siva framställningar får för hur verkligheten utformas (Winther Jørgensen & Phil-
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lips 2000, s.28). Mitt konstaterande att utlåningen framstår som mer utbredd än 

den är grundar sig därför i en jämförelse mellan rubriker, ingresser och övrigt text-

innehåll, där de kategoriska påståenden som görs i rubriker och ingresser om öka-

de utlån nyanseras i själva brödtextinnehållet. Bakom ru rikerna ”E-böckerna tar 

  er”, ”E-  cker l nas allt mer” och ”E-böckerna ökar i Östergötland” döljer sig i 

själva verket mer komplexa samband. Här är det inte enskildheterna utan den sam-

lade bilden som framförallt är av intresse för analysen. De tendenser som jag hit-

tills visat på, där bibliotekens roll som aktör i e-bokutveckligen tonas ned samti-

digt som e-boksutlånen framställs som utbredd, har framkommit vid en översikt 

av rubriker och måste sättas i ytterligare samband med brödtexternas innehåll för 

att visa vilka diskurser som förekommer i källmaterialet.  

E-böckerna regerar 

Tendensen att framställa e-boklånandet som något mycket utbrett behöver sättas i 

samband med en parallell diskurs som förekommer i källmaterialet och som gör 

gällande att e-boken kommer att nå framgång på biblioteken. E-böcker förutsätts 

komma att dominera bibliotekens bestånd i framtiden. 

I avsnittet Den personifierade e-boken visade jag hur rubriken på texten ”E-

boken – en pigg och snabbväxande 10- ring” (4) använde sig av barns utveckling 

som metafor för att beskriva e-bokens utveckling. Texten handlar om e-

bokssatsningen vid Göteborgs universitetsbibliotek och innehåller en stor del av 

vad Fairclough skulle kalla för direkt diskursrepresentation (Fairclough 1992, 

s.118-119) i och med att uttalanden från bibliotekets företrädare och representan-

ter från bokbranschen i texten har försetts med pratminus. Samtidigt varvas de 

intervjuades röster med textförfattarnas och det framgår inte alltid vem som egent-

ligen företräder en viss synpunkt: 

-Hela samlingen läggs in i vår sökmotor som enskilda poster. När en student hittar en titel och 
klickar sig vidare till denna, görs en registrering om ett korttidslån från vår leverantör. När tre 
sådana lån har gjorts sker ett automatiserat inköp av titeln. 

Detta nya sätt att hantera förvärven innebär att det är forskare, lärare och studenter som 
själva skapar bibliotekets utbud. Framtiden inom e-  cker kan m cket  äl sta as ’buy on de-
mand’, som den nya tekniken kallas. Det är också ett sätt för biblioteket att undkomma kritik 
om att nischa sig för hårt inom ett ämnesområde, och negligera andra. (4, s.5) 

Bibliotekariens uttalande om bibliotekets förvärvsrutiner är markerat med pratmi-

nus och följs av en kommentar från textförfattarna, där man bland annat förutspår 

att bibliotekens framtida e-boksinköp eventuellt kan komma att göras utifrån buy 

on demand, trots att gissningen saknar stöd i bibliotekariens uttalande. Meningen 

Framtiden inom e-böcker kan mycket väl stavas ’buy on demand’, som den nya 

tekniken kallas, uttrycker objektiv modalitet (Fairclough 1992, s.159). Det är 

oklart om textförfattarna förmedlar en subjektiv åsikt, att framtiden inom e-böcker 

mycket väl kan stavas buy on demand, i form av en universell sanning, eller om 
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det är någon annans åsiktsperspektiv man framför. Samtidigt uttrycker meningen 

vad som kallas för icke-faktisk modalitet. Medan faktiska modaliteter uttrycker 

propositioner som faktum uttrycker icke-faktiska modaliteter propositioner som är 

mindre säkra. En proposition avser den del av en mening som används för att ut-

trycka faktiska, önskade och hypotetiska omständigheter (Nationalencyklopedin, 

webbversionen, sökord: proposition [2012-05-09]). Skillnaden kan illustreras med 

hjälp av följande påhittade exempel: ” ramtiden inom e-böcker stavas buy on de-

mand.”,  ilket uttrycker faktisk modalitet – propositionen uttrycker ett faktum. 

”Tänk om framtiden inom e-  cker sta as  u  on demand.”, uttr cker däremot 

icke-faktisk modalitet – Tänk om används då som förebehåll för propositionen. Ett 

sätt att indela icke-faktiska modaliteter är efter betydelse, där man skiljer mellan 

icke-faktiska modaliteter som uttrycker sannolikhet, icke-faktiska modaliteter som 

uttrycker hypotetiska sakförhållanden samt icke-faktiska modaliteter som uttryck-

er sakförhållanden som bör komma till stånd (Hellspong & Ledin 1997, s.133-

134). Utsagan i ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10- ring”, ”Framtiden 

inom e-böcker kan mycket väl stavas ’buy on demand’, som den nya tekniken kal-

las[…]” (4, s.5), uttrycker en hög grad av sannolikhet. 

Förutsättningen för att komma med påståenden om bibliotekens framtida för-

värvsrutiner med avseende på e-böcker är att man utgår ifrån att e-böcker har en 

framtid på biblioteken. Annars skulle utsagan som sannolikhetsbedömer de fram-

tida förvärvsrutinerna sakna mening. Formuleringen Framtiden inom e-böcker är 

därmed en presupposition, och inom Faircloughs kritiska diskursanalys undersö-

ker man förekomsten av presuppositioner i en text som en del av den intertextuella 

analysen. Precis som när diskursrepresentation undersöks är syftet att se vilka dis-

kurser som framkommer i en texts presuppositioner. Presuppositioner behöver 

inte härröra från en konkret text utan speglar ofta diffusa antaganden som före-

kommer inom den allmänna opinionen, s dant som ”alla  et” (Fairclough 1992, 

s.121). I det här fallet är det e-böcker som förutsätts ha en framtid på biblioteken 

och texten framställer sålunda e-bokens framtid på biblioteken som om det vore 

ett faktum. Uppfattningen går igen i flera av textens utsagor. Utsagan ”B de  r n 

universitetens och från leverantörernas sida tror man att nya tekniska innovationer 

kommer att krävas innan e- oken sl r igenom  ullt ut.” (4, s.6) ger intrycket att det 

snarare är en fråga om hur e-boken får ett genombrott än om e-boken får ett ge-

nombrott. Här finns anledning att återvända till textens ingress som diskuterades i 

avsnittet Den personifierade e-boken, i och med att ingressen kan sägas samman-

fatta kärnan i den diskurs som  ramkommer i ”E-boken – en pigg och snabbväx-

ande 10- ring”: 

De svenska universitetens satsning på elektroniska böcker går snart in i sitt andra decennium. 
Men fortfarande befinner sig informationsresursen i ett utvecklingsstadium. Stora belopp 
pumpas in i nya lösningar och marknadsaktörerna försöker övertrumfa varandra. En sak är 
dock säker: e-boken har skrivit in sig på universiteten för all överskådlig framtid. (4, s.4) 
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Universiteten syftar i detta sammanhang på universitetsbiblioteken. I avsnittet Den 

personifierade e-boken visade jag hur personifierandet av e-boken i texterna fick 

e-bokens utveckling att framstå som en kraft utanför bibliotekens kontroll genom 

att agensen i meningarna flyttades från biblioteken till e-böckerna. Diskursen ut-

trycks tydligt även i ingressens sista mening där e-boken åter är agenten; det tycks 

vara e-boken som av egen kraft skrivit in sig på universiteten. Texten skyggar vis-

serligen inte för att lyfta fram hindren i e-bokens väg, men tycks samtidigt vara 

tryggt förvissad om e-bokens slutgiltiga genomslag. 

Vad ett sådant slutgiltigt genomslag skulle innebära för forskningsbibliote-

kens del lämnas dock tämligen obehandlat. Frågan om beständighet i det digitala 

samhället lyfts fram på följande vis: 

Ett kunskapssamhälle uppbyggt kring databaser och elektroniska texter kan kanske vara mer 
sårbart än ett mer traditionellt. Beständighet och möjlighet att hantera filformat i framtiden, är 
visserligen frågor som engagerar Monica Tengström, men hon har en annan infallsvinkel till 
problematiken. 

-Jag tror att man måste ha klart för sig att e-böcker inte är något man bygger en samling för 
framtiden på. Man skaffar sig tillgång till e-böcker för att det är vad forskare och studenter 
behöver just nu. Det måste vara utgångspunkten i arbetet, säger hon. (4, s.6) 

Här görs en presupposition om ett kunskapssamhälle uppbyggt kring databaser 

och elektroniska texter. Presuppositionen åtföljs av direkt diskursrepresentation 

där bibliotekets IT-bibliotekarie ger sin syn på framtiden. Två olika diskurser ut-

trycks parallellt; textens diskurs om det digitala kunskapssamhället och den repre-

senterade diskursen i bibliotekariens utsaga som gör gällande att en framtida sam-

ling inte kan utgöras av digital text. Diskrepansen mellan diskurserna väcker im-

plicit frågan om hur beständiga samlingar ska byggas upp inför framtiden i ett 

digitalt kunskapssamhälle, men besvaras egentligen inte av texten. En presupposi-

tion görs även i den representerade diskursen och uttrycks som en subjektiv, fak-

tisk modalitet (Fairclough 1992, s.159): ”Jag tror att man måste ha klart för sig att 

e-böcker inte är något man bygger en samling för framtiden på.”  4, s.6). Om uni-

versitetsbiblioteken även i framtiden ska bygga samlingar på lång sikt förutsätter 

utsagan att detta måste ske genom förvärvande av andra medieformer än e-boken. 

Det är en underliggande förutsättning i den representerade diskursen som inte går 

att förena med textens diskurs med mindre än att man föreställer sig exempelvis 

ett kunskapssamhälle av det mer hybrida slaget där tryckta och digitala resurser 

samsas sida vid sida. Diskursen i texten förutsätter emellertid en framtid där e-

boken slagit igenom och kunskapssamhället är uppbyggt kring digitala resurser. 

Om textens diskurs inte ska gå i strid med den representerade diskursen och hävda 

att det visst är möjligt att bygga samlingar för framtiden på digitala resurser måste 

frågan om hur beständigheten ska tryggas lämnas obesvarad, vilket följaktligen 

också är vad som sker i texten. Det blir uppenbart att visionen om ett digitalt kun-

skapssamhälle väcker frågor om beständighet som blir svåra att besvara om den 

digitala visionen ska förbli intakt. 
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I ”Den platta re olutionens  r”, ur Biblioteksbladet 2010:03 (7) återkommer 

diskursen om det framtida digitaliserade samhället. Det handlar om läsplattor och 

e-böcker på folkbiblioteken och i ingressen berättas att:  

Ända sedan årsskiftet har läsplattan varit det stora samtalsämnet i bokvärlden. 2010 är, om 
man får tro rubrikerna, förändringarnas år för branschen. Biblioteksbladets granskning av det 
nya fenomenet visar att tekniken kan få genomgripande konsekvenser, inte minst för bibliote-
ken. Men kanske är det för tidigt att ta steget upp på barrikaderna och utropa pappersbokens 
död. (7, s.4) 

Här kan man ställa sig frågan om det går att tala om en diskurs som framhåller ett 

framtida digitaliserat samhälle, då vad man faktiskt säger är att pappersboken inte 

är död. Att det är för tidigt att utropa pappersbokens död ger emellertid intryck av 

att det är en fråga om när snarare än om pappersbokens död kan utropas, vilket 

kan kn tas samman med p st endet i ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10-

 ring” och utsagan däri:  

Både från universitetens och från leverantörernas sida tror man att nya tekniska innovationer 
kommer att krävas innan e-boken slår igenom fullt ut. (4, s.6)  

Utsagan uttrycker att det är en fråga om hur e-boken ska slå igenom fullt och inte 

om e-boken ska slå igenom fullt ut. Analyserar man ingressens sista mening som 

en presupposition ur ett intertextuellt perspektiv tillkommer ytterligare en tolk-

ningsaspekt.  airclough menar att meningen ”det so  etiska hotet är en m t” kan 

uppfattas som en semantisk självmotsägelse eftersom textproducenten utgår ifrån 

(presupponerar) det sovjetiska hotet som en realitet och samtidigt förnekar det 

(Fairclough 1992, s.120). På liknande vis kan ingressens sista mening sägas utgå 

ifrån pappersbokens död som en realitet samtidigt som pappersbokens död förne-

kas. Betraktar man däremot presuppositioner ur ett intertextuellt perspektiv är det 

möjligt att se ”det so  etiska hotet” respekti e ”pappers okens d d” som diskurser 

som härrör från en yttre diskurs – inte nödvändigtvis en diskurs som finns repre-

senterad i någon enda specifik text utan en diskurs som existerar i det allmänna 

medvetandet (Fairclough 1992, s.120-121).  

Intrycket att det är en fråga om när pappersbokens död ska utropas förstärks 

av utsagor längre fram i ”Den platta re olutionens  r”. Ett påstående om att littera-

turen på sikt kommer att förekomma i uteslutande digital form ingår i ett längre 

resonemang om e-bokens och läsplattans skörhet i ett längre tidsperspektiv, och 

om bibliotekens och bokbranschens relation om bokens förutsättningar förändras. 

Jag återger till att börja med en del av resonemanget som inleds med att frågan om 

läsplattans beständighet väcks, vilket i texten besvaras i av vd:n för e-

bokdistributionsföretaget Elib, Py Söderström: 

Oavsett hur morgondagens litteratursamlingar ser ut och hur biblioteken utformas, finns det 
brännande frågor som infinner sig redan nu när man ser den relativt bräckliga läsplattan. Är 
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det en teknik som är framtidssäker? Bibliotek och privatpersoner som år 2010 börjar investera 
i den nya tekniken, riskerar de att bygga upp något som inom några år är värdelöst?  

Py Söderström på Elib menar att det är en viktig fråga men understryker att man redan tidi-
gare sett att vissa filformat klarat att stå sig över tid, exempelvis PDF och mp3, men samtidigt 
säger hon att det är svårt att sia om det nya.  

-Lång tid i de här sammanhangen innebär mellan tio och tjugo år. Längre än så är det svårt 
att säga någonting om. Men jag tror inte att läsplattan är en teknik som är ett mellansteg och 
som kommer att konkurreras ut av något annat. Den kommer att finnas kvar men givetvis ut-
vecklas och förbättras. 

När litteraturen reducerats till en anonym fil kan man också fråga sig hur bokhandlarna 
skall kunna konkurrera med biblioteken. (7, s.6-7) 

En aspekt som framkommer här handlar om biblioteken som potentiell konkurrent 

till bokbranschen, en punkt jag kommer att fördjupa mig i längre fram. För närva-

rande är det dock formuleringen När litteraturen reducerats till en anonym fil som 

är av intresse. Påståendet uttrycker objektiv och faktisk modalitet. Den faktiska 

modaliteten uppenbaras genom att propositionen uttrycker ett faktiskt sakförhål-

lande (Hellspong & Ledin 1997, s.133). Samtidigt är satsen formulerad som en 

objektiv sanning snarare än talarens åsikt (Fairclough 1992, s.159). Här finns 

emellertid mycket som talar för att det är en subjektiv uppfattning som förs fram 

snarare än en objektiv sanning, vilket blir märkbart om man ser till skillnaden 

mellan den representerade diskursen från Elibs vd markerat med pratminus och 

textens egen representerande diskurs. Idén att litteraturen kommer reduceras till en 

anonym fil framställs som objektivt sann, men kan sett till innehåll inte tillskrivas 

den representerade diskursen, då den representerade diskursen överhuvudtaget inte 

innehåller några antaganden om tryckta textens framtid. Förekomsten av ordet 

reducerats i formuleringen gör dock att meningen svårligen kan tolkas på annat 

sätt än som ett antagande om att litteraturen på sikt kommer att förekomma i ute-

slutande digital form. Eftersom antagandet saknar stöd i den representerade dis-

kursen kommer antagandet rimligtvis från textens egen ”r st”. Texten ger dock 

läsaren intrycket att den hämtar sin slutsats från den representerade diskursen ge-

nom att med hjälp av anslaget När återknyta till rösten i den representerade dis-

kursen. Påståendet tycks med andra ord vara vad Fairclough kallar fri indirekt 

diskurs, där rösten från den representerade diskursen blandas med rösten från den 

representerande, det  ill säga tidningens ”r st” (Fairclough 1992, s.119). Detta får 

till resultat den att presupposition som föregår antagandet blir svårare för läsaren 

att avkoda som en subjektiv snarare än objektiv uppfattning. Att låta ett subjektivt 

antagande uppträda i form av en objektiv modalitet är också en indikation på 

makt, närmare bestämt makten att formulera specifika perspektiv som universella, 

objektivt giltiga sanningar, vilket kan betraktas som särskilt besvärligt i mediala 

sammanhang med tanke på att medier ofta uppger att de skildrar verkligheten un-

der neutrala former (Fairclough 1992, s.159, 160-161). Textens avslutande mening 

understryker åter intrycket att pappersboken är på utdöende, om än under mer im-

plicita former: 
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-Jag tror att det är fullt möjligt att e-boken och läsplattan kommer att påverka hela litteratur-
processen, från skrivandet till distribuerandet och läsandet, menar Py Söderström.  

Med tanke på de konsekvenser som vi redan idag kan förutse, framstår denna ståndpunkt 
närmast som ett understatement. I de omkring 50 kvadratcentimetrarna plast, bakom den oan-
senliga skärmen finns en potential som helt kan skriva om spelreglerna för såväl bokmarknad 
som bibliotek. Om sen revolutionsåret i historieböckerna skrivs till 2010, 2012 eller 2015, 
torde snarare vara en formalitet. (7, s.10) 

 Meningen Om sen revolutionsåret i historieböckerna skrivs till 2010, 2012 eller 

2015, torde snarare vara en formalitet är formulerad som en icke-faktisk modali-

tet där läsplattans nära förestående genombrott inte framställs som ett direkt fak-

tum men väl som mycket sannolikt. Utsagan återknyter retoriskt till utsagorna i 

textens ingress och rubrik. I ”Del I: P   ilken  r ga är e- oken ett s ar?”  2005) 

skriver Mats Dahlström att tryckt och digital text har olika men kompletterande 

egenskaper. Pappersburen text är stabil och lätt att överblicka men svår att söka i, 

medan digital text är föränderlig och påverkbar, lätt att genomsöka efter detaljer 

men svår att överblicka som helhet. Detta gör enligt Dahlström tryckt respektive 

digital text lämpade för olika textgenrer, vilka bör betraktas som samexisterande 

snarare än konkurrerande i en mediaevolutionär kamp (Dahlström 2005b, s.51). 

Intas ett materialistiskt förhållningssätt där de egenskaper som hänger samman 

med digital text automatiskt väntas generera mervärde, strandar man i teknisk de-

terminism som dragen till sin spets riskerar att göra den digitala texten svår- eller 

oanvändbar (Dahlström 2005b, s.51). Diskursivt framställs förhållandet mellan e-

boken och pappersboken i ”Den platta re olutionens  r”  7) just som en mediae-

volutionär kamp, där den elektroniska bokens revolution förmodas förebåda pap-

persbokens död.  

I dubbelnumret 2010:06/07 trycker Biblioteksbladet en text med ru riken ”E-

boksexplosionen – en lu t u  la” som inte är författad av Biblioteksbladets ordi-

narie medarbetare utan av en bibliotekarie vid Biblioteket för Socialt arbete, filial-

bibliotek till Stockholms universitetsbibliotek (8, s.29). Textförfattaren kritiserar i 

starka ordalag Kulturrådets biblioteksstatistik från föregående år. E-

boksanvändning registreras varje gång någon får upp ett nytt kapitel eller en ny del 

av e-boken och varje ny registrering räknas som ett utlån. Men användning är inte 

jämförbart med utlån – man mäter inte lånestatistik för tryckta böcker varje gång 

en låntagare slår upp boken, argumenterar textförfattaren som utgår från lånestati-

stiken vid Stockholms universitetsbibliotek, och menar att detta gör lånestatistiken 

skev då det ser ut som att e-böcker lånas ut mer än de faktiskt gör (8, s.28). Texten 

är intressant i sammanhanget framförallt för att den representerar en diskurs som 

avviker från de jag hittills har tagit upp. Det är möjligt att läsa texten inte bara 

som en kritik av hur e-boksstatistiken används, utan också som en kritik av vad 

textförfattaren uppfattar som en dominerande diskurs. Texten inleds sarkastiskt: 

Den digitala utvecklingen fortskrider. Allt digitaliseras. Nya vanor. Nya marknader. Läsplat-
tor. Bokens död. Unga människor föredrar ny teknik. Bara bakåtsträvare vill ha kvar tryckta 
böcker i biblioteken.  
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Vi har alla hört sanningarna hamras in så ofta att vi aldrig skulle drömma om att ifrågasätta 
dem för då skulle vi ju bli en av de där andra, bakåtsträvarna, gnällmånsarna, de icke föränd-
ringsbenägna, stoppklossarna... (8, s.28) 

Ur ett intertextuellt perspektiv kan sarkasm och ironi beskrivas som ett sätt att 

återge andras uttalanden samtidigt som en negativ attityd uttrycks gentemot det 

uttalade (Fairclough 1992, s.123). Förutsättningen för att läsaren ska kunna avko-

da ett återgivet uttalande som sarkastiskt är att hon eller han förstår att det som 

sägs inte motsvarar textförfattarens verkliga åsikt. I det här fallet kan sarkasmen 

enkelt avkodas genom den uppenbara diskrepansen mellan inledningen och tex-

tens övriga innehåll. Ett annat sätt att markera avstånd mot en representerad 

diskurs är att sätta ord och uttryck inom citationstecken, av Fairclough kallat scare 

quotes (Fairclough 1992, s.119), och uttrycks i texten på följande sätt: 

Men ’vanliga’ e-böcker, monografier? Varför märker jag inget av det enligt statistiken explo-
derande intresset för e-böcker?  

’An ändningen’ år 2009 av e-böcker är enligt KB och Kulturrådet uppe i 5,6 miljoner. 
KB/KUR gör en jämförelse rakt av med utlånen av tryckta b cker: ’Samtidigt som använd-
ningen av de elektroniska samlingarna ökar, minskar den initiala fysiska utlåningen’. Utlå-
ningen uppvisar blygsamma siffror i jämförelse. Genom sådana jämförelser understryks alltså 
’sanningen’ om e-boken som den nya läsformen – biblioteket på fickan. (8, s.28) 

Den representerade diskursen skiljs tydligt ut, genom direkt diskursrepresentation 

i form av ett citat från rapporten och genom att citationstecken sätts kring enskilda 

ord, Användningen och sanningen. Ordet användningen förekommer i citatet som 

lyfts fram från rapporten – genom att lyfta ut ordet och sätta det inom citations-

tecken kan textförfattaren markera att han inte ställer sig bakom rapportens sätt att 

använda ordet. Ordet sanningen tycks å andra sidan inte härröra från någon direkt 

representerad diskurs utan är snarare en presupposition som förutsätter att e-boken 

som den nya läsformen presenteras som en sanning. Presuppositionen hänvisar 

inte till någon specifik text utan vädjar till det allmänna vetandet, läsaren förmo-

das i dessa fall vara bekant med det som presuppositioneras (Fairclough 1992, 

s.121). Förutom att direkt diskursrepresentation förekommer i texten genom hän-

visningar till Kulturrådets statistiskrapport, anspelar texten på en utanförliggande 

diskurs som läsaren väntas vara bekant med och som texten tar avstånd från ge-

nom att skilja ut dem genom användandet av sarkasm och citationstecken. Texten 

polemiserar delvis mot den en konkret direktrepresenterad diskurs som härrör från 

Kulturrådets statistikrapport, men den sarkastiskt formulerade inledningen antyder 

att textförfattaren också polemiserar mot en mera allmän diskurs om e-böcker och 

bibliotek dit rapportens diskurs hör, och som läsaren förväntas vara bekant med. 

En analys av de metaforer som förekommer i texten kan ge ledtrådar om vilka 

diskurser texten anspelar på och tar avstånd från. Som tidigare diskuterats har ana-

lysen av metaforer i den kritiska diskursanalysen som roll att försöka reda ut vil-

ken betydelse valet av metafor har i konstruktionen av en diskurs. Detta kan 

åstadkommas genom att jämföra metaforernas användning med vad de vanligtvis 
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används för att beteckna (Fairclough 1992, s.194-195, 237). Lämpligt är att börja 

med ru riken i detta  all, ”E-boksexplosionen – en lu t u  la”  8) innehåller näm-

ligen två metaforer; explosionen och luftbubbla. Explosion för tankarna till ett 

tämligen abrupt och våldsamt skeende, medan luftbubbla snarast kan sägas be-

teckna något mycket skört. Kontrasten mellan metaforernas olika konnotationer 

används, för att använda en annan metafor, som ett sätt att visa att den e-

boksexpansion statistiken talar om eventuellt vilar på lösan sand. Som framgår av 

det längre citatet ovan återkommer explosionsmetaforen även i texten, ”Varför 

märker jag inget av det enligt statistiken exploderande intresset för e-  cker?” (8, 

s.28). Ytterligare en av textens metaforer förekommer i den ovan citerade inled-

ningen, där utsagor om digitalisering och e-böcker uppges vara sanningar som 

hamras in (8, s.28). Användandet av metaforerna explosion och det metaforiska 

uttrycket hamras in förmedlar sammantaget ett intryck av att den yttre diskursen 

som texten polemiserar mot upplevs som ganska våldsam.  

Den   lds etonade diskurs som ”E-boksexplosionen – en lu t u  la?” pole-

miserar mot kan faktiskt beläggas i källmaterialet. Jag har hittills visat på en 

diskurs där e-boken förutspås nå framgång och rent av slå ut pappersboken, bland 

annat i ”Den platta re olutionens  r”  7), diskursen återkommer också i några av 

de metaforer som används i texten. En första metafor återfinns omgående i rubri-

ken, revolution, och vidareutvecklas i ingressens sista mening:  

Men kanske är det för tidigt att ta steget upp på barrikaderna och utropa pappersbokens död. 
(7, s.4) 

Pappersbokens död är givetvis också en metafor. Som jag visade tidigare före-

kommer revolutionsmetaforen ännu en gång i textens sista mening där det talas 

om: 

Om sen revolutionsåret i historieböckerna skrivs till 2010, 2012 eller 2015, torde snarare vara 
en formalitet. (7, s.10).  

Revolutionsmetaforen konnoterar radikala och våldsamma handlingar, vilket även 

det bildliga uttrycket ta steget upp på barrikaderna till viss del kan påstås göra. 

De bägge metaforerna konnoterar även att en strid av något slag pågår mellan e-

boken och pappersboken. 

Den diskurs som genom ganska   ldsamma meta orer   rs  ram i ”Den platta 

re olutionens  r” (7) kan därmed kanske sägas vara en del av en större diskurs 

som det polemiseras mot i ”E-boksexplosionen – en lu t u  la” (8). En diskurs 

som uppenbarligen upplevs vara dominerande; diskursen beskrivs som sanningar 

som hamras in och som ”[…] i aldrig skulle dr mma om att i r gasätta dem för 

då skulle vi ju bli en av de där andra, bakåtsträvarna[…]”  8, s.28). Fairclough 

menar att samhället utmärks av en mångfald av ideologier i strid med varandra. 

Ideologisk strid äger framförallt rum i språket genom att ideologierna uttrycks 
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språkligt genom diskurser (Fairclough 1992, s.87; Fairclough 2001, s., s.73, 75). 

Jäm  relsen mellan ”E-boksexplosionen – en lu t u  la” och ”Den platta re olu-

tionens  r” kan e entuellt sägas  sk dligg ra en ideologisk strid mellan konkurre-

rande diskurser. Strid mellan ideologiskt olikartade diskurser uppstår när en 

diskurs försöker etablera eller upprätthålla sin dominerande position i en specifik 

social domän genom att framhålla just de antaganden som den egna diskursen 

vilar på som de mest förnuftiga (Fairclough 2001, s.75). Andra metaforer som 

an änds i ”E-bokexplosionen – en lu t u  la?” har en mer religiös betoning:  

Med en e-boksstatistik som är gjord för att missförstås kommer både bibliotek och företag att 
satsa resurser från allmänna medel på något som har en ganska liten efterfrågan. Det verkar 
föreligga en risk att det ständigt upprepade e-boksmantrat blir en självuppfyllande profetia. (8, 
s.29)  

E-boksmantrat syftar här till den diskurs som Kulturrådets statistikrapport står för 

men sett i sammanhang till hela texten syftar det också till den utanförliggande 

dominerande e-bokdiskursen som statistiken är en del av. Jag uppfattar det som att 

textförfattaren med e-boksmantrat syftar tillbaka på inledningen där den utanför-

liggande diskursen om böckers digitalisering beskrivs som sanningar som hamra-

des in och inte fick ifrågasättas. Ett mantra för tankarna till något som oupphörli-

gen upprepas, och blir således ytterligare ett sätt att genom en metafor bildliggöra 

att den utanförliggande diskursen upplevs som dominerande. Som ordet profetia 

antyder fungerar e-boksmantrat även som en förutsägelse och hänger ihop med 

presuppositionen som förs fram som en objektiv faktisk modalitet; att statistiken 

är gjord för att missförstås. Att statistiken är gjord för att missförstås antyder att 

statistiken avsiktligt är skapad för att förvirra. Fairclough menar att en dominerad 

diskurs kan inta olika förhållningssätt gentemot den dominerande diskursen. Den 

dominerade diskursen kan antingen gå i opposition med den dominerande diskur-

sen, eller också kan den verka inom den dominerande diskursen för att vinna legi-

timitet (Fairclough 2001, s.75-76). Att antyda att statistiken avsiktligt är gjord för 

att missförstås kan tolkas som att textens diskurs befinner sig i öppen opposition 

mot den konkurrerande diskurs som statistikrapporten ingår i och som av texten 

framställs som den dominerande diskursen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det förekommer en diskurs som förut-

sätter att e-bokens plats på framtidens bibliotek är given. Diskursen ger även ut-

tryck för uppfattningen att ett digitalt tillstånd kommer att vara utmärkande för det 

framtida kunskapssamhället. Detta kan sättas i samband med diskursen som disku-

terades i avsnittet E-böckerna tar över? där jag visade på en tendens att genom 

rubriker och ingresser framställa e-bokutlåningen som mer utbredd än den i själva 

verket framstod som i det övriga textinnehållet. Sammantaget ger diskurserna en 

bild av att e-boken dominerar bibliotekens samlingar och utlåning, och att det bara 

är en tidsfråga om när de helt kommer att dominera bestånden. Ur ett ideologiskt 

perspektiv blir bilden problematisk om man betänker att en stor andel presupposi-
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tioner – eller helt enkelt implicita antaganden – ligger till grund för den bilden 

som ges. Presuppositionerna presenteras som objektiva sanningar, vilket gör dem 

svåra att ifrågasätta. Kombineras den uppmålade bilden med diskursen som disku-

terades i avsnittet Den personifierade e-boken där e-bokens inträde på biblioteken 

framställs som en oundviklig och självgående kraft, så framkommer en diskurs 

med deterministiska drag. I ”Del 2: P   ilken  r ga är e-boken ett s ar?” skri er 

Mats Dahlström att det finns en tendens till att okritiskt anamma antagandet att e-

boken ska in på universitets- och biblioteksmarknaden, och att det måste ske om-

gående; detta i ett stadium av e-bokens framväxt då biblioteken snarare behöver 

ställa kritiska och eftertänksamma frågor kring ansvar och långsiktig utveckling 

(Dahlström 2005a, s.52, 54). Jag har visat att man i texterna visserligen väcker 

frågor om det digitala kunskapssamhällets skörhet (4, s.6) och om att ny teknik 

inte nödvändigtvis är framtidssäker (7, s.6-7), men frågorna får inget annat svar än 

att läsaren ges ett intryck av att digitala texter, eller mer bestämt e-böcker, kom-

mer att dominera bibliotekens bestånd i framtiden. Jag menar därför att det lång-

siktiga och eftertänksamma perspektiv som Dahlström efterlyser ifråga om e-

böcker saknas inom diskursen. 

Övriga diskurser kring e-boken 

Utöver de ovan genomgånga diskurserna finns att antal olika sätt att tala om e-

böcker på bibliotek som jag nu tänkte gå närmare in på. De diskurser jag hittills 

har lyft fram har handlat om föreställningar om e-boken och föreställningar om e-

bokens roll på biblioteken. Men i källmaterialet finns även ett antal diskurser som 

bättre kan redogöra för de sammanhang e-boken framställs i. För att förstå i vilka 

sammanhang e-boken framställs har texterna analyserats med avseende på inter-

diskursivitet, och detta avsnitt fokuserar framförallt på resultaten av den analysen.  

Den ekonomiska diskursen 

En diskurs utgör en bestämd tolkning av ett visst ämnesområde. När man ska för-

söka definiera en diskurs är det därför användbart att försöka ringa in både det 

specifika ämnesområdet och det bestämda sätt som ämnesområdet konstitueras 

genom (Fairclough 1992, s.128). Den diskurs som jag har valt att benämna som 

den ekonomiska diskursen använder ekonomiska termer för att tala om e-boken. 

Ämnesområdet är e-böcker på bibliotek och de ekonomiska termerna är det be-

stämda sätt som används för att tolka och framställa ämnesområdet. Detta bör inte 

förstås som att diskursen endast förekommer då ekonomiska aspekter av e-boken 

diskuteras, utan kort och gott som att det utmärkande för den ekonomiska diskur-

sen är att den använder en ekonomisk terminologi för att beskriva förhållandet 

mellan e-böcker och bibliotek.  

Vokabulären inom den ekonomiska diskursen präglas således av ekonomiska 

termer som satsningar (2, s.17; 4, s.4; 5, s.8). På liknande sätt används invester-
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ing, framtidssäker investering, investera i den nya tekniken om läsplattor och e-

böcker i förhållande till bibliotek (7, s.5, 6). Investering och satsning kan i sam-

manhanget betraktas som synonymer eftersom båda orden definitionsmässigt om-

fattar det att uppoffra tillgångar eller ansträngning i syfte att skapa fördelaktiga 

förutsättningar för framtiden (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: in-

vestering, satsa [2012-05-09]). Inköp av biblioteksresurser kostar givetvis alltid 

pengar, men orden investering respektive satsning har synbarligen betydelser som 

går utöver kostnadsaspekten genom att de implicit förmedlar budskapet att inköp 

av e-böcker kan utgöra en framtida vinst av någon form för biblioteken eller bibli-

otekets användare. Ibland framgår av textens sammanhang vilken den förväntade 

vinsten eller fördelen är. I följande citat ur ”Digital  i liotekssatsning i Norr ot-

ten” görs exempelvis ett öppet antagande om att e-bokinköpen medför en fördel i 

form av ökad tillgänglighet:  

I 13 av länets 14 kommuner kan man nu låna böcker utan att besöka biblioteket. Det är bara 
att ladda hem någon av de 900 e-böckerna via bibliotekens hemsida. Utbudet består av skön-
litteratur, facklitteratur och barnlitteratur. Fördelarna är flera: e-biblioteket är öppet dygnet 
runt, biblioteken behöver inte skicka ut förseningspåminnelser eftersom e-boken efter tjugoåt-
ta dagar försvinner ur datorn. Dessutom finns nya böcker tidigare som e-bok än som tryckt 
bok. Även Överkalix väntas ansluta sig till satsningen som gör biblioteken tillgängligare. (2, 
s.17) 

Här framställs tillgänglighet som något som möjliggörs genom att biblioteket är 

öppet dygnet runt. 

Tema för Biblioteksbladet 2009:03 var forskning och utbildning, och i numret 

ägnas två texter åt att beskriva användningen av e-böcker på universitetsbibliote-

ken som just satsningar. I ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10- ring” talar 

ingressen som  ag tidigare  isat om att ”De s enska uni ersitetens satsning på 

elektroniska böcker går snart in i sitt andra decennium.”  4, s.4). Texten ”Stort sug 

efter e-böcker på Sveriges universitetsbibliotek” (5) beskriver e-

boksanvändningen på universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Stockholm, Linkö-

ping och Umeå utifrån en undersökning genomförd av Biblioteksbladet. I ingres-

sen meddelar man att ”Erfarenheterna är likartade men universiteten har också 

särskilda behov som kräver specifika satsningar.”  5, s.8), och i brödtexten mer 

specifikt om Stockholms uni ersitet ”Satsningen inleddes kring  r 2000 och när 

det gäller referenslitteratur som tex uppslagsverk och encyklopedier, köps dessa 

primärt in i elektronisk  orm.”  5, s.8). Satsning syftar därmed också till mer kon-

kreta åtgärder som biblioteken behöver vidta för att främja och underlätta använd-

ningen av e-böcker. Den förväntade fördelen av att främja e-boksinköp och e-

boksinlåning framstår här som oartikulerad, men framträder tydligare inom det jag 

kallar den serviceinriktade diskursen och handlar till stor del om att göra bibliote-

ken mer tillgängliga. 

 Ordet investering används tillskillnad från satsning för att lyfta fram farhågor 

kring e-bokens framtida roll på biblioteken. Jag citerar ett kort stycke som utgör 
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en del av ett det resonemang om e-bokens och läsplattans utveckling som förs i 

”Den platta re olutionens  r”:  

Oavsett hur morgondagens litteratursamlingar ser ut och hur biblioteken utformas, finns det 
brännande frågor som infinner sig redan nu när man ser den relativt bräckliga läsplattan. Är 
det en teknik som är framtidssäker? Bibliotek och privatpersoner som år 2010 börjar investera 
i den nya tekniken, riskerar de att bygga upp något som inom några år är värdelöst? (7, s.6) 

Svaret som ges i texten, att litteraturen i framtiden kommer att reduceras till en 

anonym fil, och vilka slutsatser man kan dra av det diskuterade jag i avsnittet E-

böckerna regerar. Det jag nu vill lyfta fram är dock att denna tillämpning av just 

ordet investering kan sägas visa på en viss ambivalens inför e-bok- och läsplatte-

inköpen. Här visar sig en medvetenhet om att det rör sig om kostsamma invester-

ingar som även medför risker.  

Samtidigt finns givetvis texter där en ekonomisk diskurs förekommer helt en-

kelt därför att texterna på ett direkt vis avhandlar ekonomiska aspekter av e-boken, 

vilket också avspeglas i ett användande av uttryck med mer konkreta syftningar så 

som affärsmodell (9, s.8), prismodellen, startavgift, budget (10, s.25), priset (15, 

s.17) och finansiering (18, s.45). I ”Den platta re olutionens  r” konstateras att e-

bokens vara på folkbiblioteken till stor del är en fråga om ekonomi: 

Men redan nu säljer Elib avsevärda volymer till sina bästa kunder, biblioteken. Faktum är att 
det ibland är budgetarna hos de lokala biblioteken som sätter gränsen. 

Linnéa Sjögren på Göteborgs stadsbibliotek, berättar att det hänt att man har tvingats med-
dela låntagare att man överskridit antalet möjliga utlån av e-böcker eller att man tvingats sätta 
ett nytt budgettak. För varje utlånad bok betalar biblioteket 20 kronor till Elib. En kostnad 
som givetvis skulle bli omöjlig att bära om man tänker sig att en stor del av låntagarna skulle 
ersätta de fysiska lånen med digitala titlar till läsplattor. (7, s.7) 

 I avsnittet E-böckerna regerar visade jag att ”Den platta re olutionens  r”   rut-

spådde en framtida digitalisering av litteraturen. Här lyfts dessutom fram vilka 

tänkbara ekonomiska konsekvenser en framtida digitalisering av litteraturen skulle 

innebära. I texten diskuteras olika lösningar av den eventuella framtida ekonomis-

ka problematiken, där ibland möjligheten att omfördela medel från tryckta till di-

gitala medier:   

Vad händer om e-bokslånen leder till kraftigt ökade kostnader för biblioteken? Kommer me-
del att omfördelas, från fysiska böcker till digitala? Christina Persson, bibliotekschef på Göte-
borgs stadsbibliotek bekräftar att det mycket väl kan bli så.  

-På Göteborgs stadsbibliotek spenderar vi idag omkring nio miljoner kronor årligen på me-
dia, där är e-böcker inräknade. Av den summan är sju miljoner kommunala medel. Det är klart 
att om efterfrågan och lånen ökar, måste man besluta om att omfördela pengar. 

Denna omfördelning lär med största sannolikhet drabba inköp av fysisk litteratur, eftersom 
Christina Persson ser det som osannolikt att anslagen skulle öka under den närmaste framti-
den. 

-Nuförtiden går det inte till så att biblioteken kan äska om medel, men det är absolut tänk-
bart att vi informerar kulturnämnden som beslutar om vår budget, att e-böckerna blivit en 
ökande kostnad. Men med tanke på hur kommunernas budgetar ser ut är det inte troligt att 
våra medel ökar. (7, s.8, 10) 
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Utsagan om att omfördelningen skulle drabba inköpen av den fysiska litteraturen 

innehåller en presupposition som antyder att e-böcker bör köpas in även om det 

sker på den fysiska bokens bekostnad. Förutsättningen – att anslagen till bibliote-

ken inte kommer att öka – behandlas som orsaken till varför inköpen av den fysis-

ka litteraturen kommer att drabbas. För att inköpen av den fysiska litteraturen ska 

drabbas trots att budgeten förblir oförändrad krävs emellertid att den digitala litte-

raturen prioriteras högre än den fysiska då inköpen planeras. Sambandet framgår 

visserligen genom att prioriteringen omnämns som en omfördelning, men efter-

som skälet till omfördelningen inte motiveras med mer än att e-böckerna är kost-

samma förblir presuppositionen – att e-böcker bör prioriteras högre än fysisk litte-

ratur – outsagd. De konsekvenser en omfördelning skulle få för den fysiska littera-

turen är inget som texten vidare diskuterar. Den förebådade ökade kostnaden för 

e-böcker görs istället till en fråga om låntagares konsumtion, en omständighet jag 

kommer att diskutera i samband med den kommersiella diskursen.  

Gemensamt för de texter som tar upp ekonomiska aspekter av e-boken på ett 

konkret sätt är att de på olika sätt behandlar frågan om de ökade kostnader som e-

boken medfört och vilka konsekvenser detta fått för folkbiblioteken. Denna aspekt 

av den ekonomiska diskursen aktualiseras framförallt när den så kallade e-

boksfrågan börjar diskuteras i Biblioteksbladet. Här kan man med andra ord skön-

ja en förändring i diskursen som jag närmare kommer att diskutera i avsnittet om 

diskursiva förändringar.  

Den serviceinriktade diskursen 

Den diskurs som jag har valt att benämna som den serviceinriktade diskursen kan 

även benämnas som användardiskursen. För att definiera en diskurs behöver både 

den aktuella domänen och det perspektiv som används för att belysa domänen 

definieras (Fairclough 1995a, s.94). Den aktuella domänen är givetvis även i detta 

fall e-böcker och bibliotek medan ett service- och användarperspektiv är det som 

konstituerar diskursen. Skälet till att använda serviceperspektiv och användarper-

spektiv synonymt i detta avseende är att serviceaspekten implicit syftar till att e-

böckerna förmodas innebära en ökad service för låntagarna, vilket jag ska försöka 

visa. Service- och användardiskursen präglas till stor del av att e-böcker framhålls 

som särskilt tillgängliga. Det hade alltså varit möjligt att benämna diskursen som 

en tillgänglighetsdiskurs. Jag anser emellertid att service- och användarperspekti-

vet är det mer övergripande perspektivet där tillgänglighet utgör en av de aspekter 

som lyfts fram. Utöver tillgänglighetsaspekten bidrar ett perspektiv som fokuserar 

på användarvänlighet till att konstituera diskursen.  

I föregående avsnitt visade jag att vad som beskrivs som satsningar på e-

böcker bland annat förmodas öka bibliotekets tillgänglighet, en naturlig följd av 

att e-biblioteket är öppet dygnet runt. Tillgängligheten beskrivs i sin tur som en 

del av bibliotekens uppdrag. Texten ”e-bokslånen – ett dilemma för folkbibliote-
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ken”  ehandlar de  r gor kring e-boksutlån där folkbiblioteken och bokbranschen 

inklusive e-boksdistributören Elib haft svårt att finna lösningar tillfredställande för 

båda parter. Från och med nu är det denna problematik jag åsyftar då jag talar om 

e-boksfrågan. Tillgängligheten lyfts fram som en del av e-boksfrågan:  

Men e-boksfrågan berör också sådant som handlar om bibliotekets uppdrag ifråga om till-
gänglighet och att nå nya grupper samt bibliotekets autonomi ifråga om titelbredd. (9, s.8).  

Att ökad tillgänglighet beskrivs som en form av service som biblioteken bör er-

bjuda låntagarna framträder tydligt när möjligheten till distansåtkomst lyfts fram 

inom servicediskursen. I ”Stort sug e ter e-böcker på Sveriges universitetsbiblio-

tek”  5) som ägnas åt att beskriva e-boksanvändningen på några svenska universi-

tetsbibliotek utifrån Biblioteksbladets egen undersökning framkommer sambandet 

på följande sätt:  

Med tanke på att studier på distans är mycket vanligt vid Lunds universitet, anser man att 
kurslitteraturen även bör kunna erbjudas i digital form som en service till studenterna. (5, s.9)  

Om Umeå universitetsbibliotek skriver man: 

Från bibliotekets sida betonar man e-bokens stora fördel när det gäller att nå de studenter som 
studerar på distans. (5, s.9) 

Det sammantagna intrycket av utsagorna är att digital kurslitteratur är en form av 

fördelaktig service som biblioteken erbjuder sina låntagare studenterna. Här är det 

viktigt att påpeka att det rör sig om en representerad diskurs, universitetsbibliote-

kens ”r ster” återges genom tidningens ”r st” i texten. Det är ett exempel på vad 

Fairclough kallar fri indirekt diskursrepresentation. Den representerade rösten har 

inte försetts med pratminus eller citationstecken – istället sammanblandas den 

med tidningens röst och ordvalen i meningarna kan lika gärna härröra från tid-

ningen som från den representerade yttre rösten (Fairclough 1992, s.107-108, 

119). Det måste betonas att detta inte bör förstås som att ordvalen är missvisande i 

förhållande till den representerade diskursen. Däremot menar jag att det bör för-

stås som att en tolkning av den representerade diskursen har ägt rum då texten 

författats, vilket innebär att de specifika ordvalen – service till studenterna, e-

bokens stora fördel – och följaktligen också den diskurs som konstitueras av ord-

valen, i slutänden bör tillskrivas tidningen snarare än den representerade diskur-

sen. Fri indirekt diskursrepresentation förekommer även i ”E-böcker först och 

 rämst” (17). Texten handlar om att Universitetsbiblioteket i Tromsø beslutat att 

välja e-böcker framför tryckta böcker:  

Motiveringen är att studenter och forskare först och främst vill ha böckerna snabbt och lätt 
tillgängliga. (17, s.36) 
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I citatet syftar böcker till e-böcker. Här görs återigen sambandet mellan e-böcker 

och tillgänglighet som förekommer genomgående i diskursen. Påståendet innehål-

ler också en presupposition om att e-böcker är snabbt och lätt tillgängliga – det är 

med andra ord en proposition som tas för given av textproducenten, dessutom 

uttryckt i form av en objektiv modalitet vilket skapar intrycket av att det är en ob-

jektiv sanning som meddelas (Fairclough 1992, s.120, 159). När diskurs återges 

sker alltid ett val kring vad man väljer att framhålla (Fairclough 1992, s.118). Va-

let att rapportera genom direkt eller indirekt diskursrepresentation får därför kon-

sekvenser för vilka perspektiv som når läsaren. För att åskådliggöra de skilda kon-

sekvenser som användande av indirekt respektive direkt diskursrepresentation kan 

få för den färdiga texten, gör jag en jämförelse av hur det kan se ut när tillgänglig-

hetsaspekten av servicediskursen istället lyfts fram genom direkt diskursrepresen-

tation, i detta fall genom pratminus. I ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10-

 ring” uttalar sig bibliotekarie Monica Tengström vid Göteborgs universitetsbibli-

otek på följande sätt:  

-Finns titeln i elektronisk form, skall vi i första hand välja den. Det gäller även för referens-
böcker som köps i databasform. Den stora fördelen med e-boken, ur vårt perspektiv, är givet-
vis tillgängligheten. Vår uppfattning är också att den är ett mer miljövänligt alternativ. (4, s.4) 

Även här finns en presupposition om e-boken som mer tillgänglig än den tryckta 

boken. Presuppositionen är emellertid denna gång inte uttryckt som en objektiv 

sanning utan uttrycks istället med subjektiv modalitet genom formuleringen ur 

vårt perspektiv, vilket innebär att den subjektiva uppfattning som ligger till grund 

för uttalandet tydliggörs (Fairclough 1992, s.159). I och med att den representera-

de diskursen här är direkt återgiven genom pratminus skiljs den representerade 

diskursen tydligt från den representerande, vilket synliggör subtila nyanser i den 

representerade diskursen som kunnat gå förlorade om den hade återgivits genom 

indirekt diskursrepresentation. Att e-böcker diskursivt framställs som särskilt till-

gängliga tycks vara ett återkommande drag. Hallnäs som undersökt bibliotekstid-

skrifter, däribland artiklar ur Biblioteksbladet 2000-2004, menar att tillgänglighe-

ten diskursivt framhålls som en av den elektroniska litteraturens fördelar (Hallnäs 

2005, s.23). 

Den service- och användarinriktade diskursen tar sig också uttryck kring frå-

gor som rör den nya teknik som de elektroniska böckerna för med sig. I ”Boom   r 

e-boken – och änd  inte” som redog r   r Kungliga bibliotekets e-boksutredning 

framkommer service- och användarperspektivet genom att problem användaren 

kan stöta på belyses: 

Universitets- och högskolebiblioteken använder sig av e-publicering och e-tidskrifter dagligen 
och har ett visst försprång när det gäller e-böcker jämfört med övriga bibliotek. Men även 
forskningsbiblioteken har problem med olika tekniska lösningar och plattformar som försvårar 
det praktiska användandet. (16, s.16) 
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Tekniska problem kring folkbibliotekens e-böcker lyfts fram i ”e-bokslånen – ett 

dilemma   r  olk i lioteken” som bland annat menar att det är krångligt att ladda 

ner e-böcker och att användarens valfrihet begränsas av kopieringskydd: 

De e-böcker man lånar från biblioteken via Elib kan laddas ner i formaten EPUB eller PDF 
med s k Adobe-kryptering som fungerar i vissa program på PC, Mac och vissa läsplattor. 
Skyddet gör att användarens valfrihet vad gäller läsarprogram och läsplattform kraftigt in-
skränks och höjer dessutom priset på grund av licenskostnader.  

Framför allt anses installationen och överföringen från läsprogrammet Adobe Digital Edi-
tion (som Elib bl a annat distribuerar böcker till) som mycket knepig. Även skärmläsarpro-
gram för synskadade har svårt eller hindras helt från att läsa de skyddade titlarna. (9, s.9) 

Att peka på användarens begränsade valfrihet och på hur nedladdning av e-böcker 

kan uppfattas som besvärlig av låntagaren används här för att visa på icke använ-

darvänliga lösningar kring e-böcker. I ”Boom   r e-boken – och änd  inte” och ”e-

bokslånen – ett dilemma   r  olk i lioteken” kan man därmed säga att användar-

vänlighet som aspekt lyfts fram, dock på ett omvänt vis genom att texterna pekar 

på problem som användare kan väntas stöta på. I det nästföljande numret av Bibli-

oteksbladet svarar Elibs vd Johan Greiff på kritiken på följande sätt: 

Vi håller med om att den inte är den mest användarvänliga – vilket också är ett av skälen till 
att vi sköter support åt biblioteken – men i dagsläget är den tyvärr inte möjlig att undvika. 
Skälet till detta är att e-böckerna, till skillnad från de som säljs, måste kunna tidsbegränsas 
och kopieringsskyddas. I dagsläget är Adobe Digital Editions den överlägset mest spridda 
lösningen för detta, det är den som används av snart sagt alla utländska bibliotek och återför-
säljare förutom Amazon och Apple, och det är därmed den som fungerar i alla läsplattor – in-
klusive numera iPad och iPhone. Om vi skulle utveckla ett alternativt system på egen hand 
skulle följden alltså bli att det inte skulle fungera i några läsplattor, och att böckerna kanske 
skulle bli lättare att låna men i princip omöjliga att läsa. (10, s.25) 

Här syftar den i första raden till Adobe Digital Editions. Även här framkommer 

som synes användarvänlighet som aspekt – man är medveten om att lösningen inte 

är den mest användarvänliga, men menar att den är ett nödvändigt ont. Folkbiblio-

tekens mån om användarvänlighet, i detta fall uttryckt genom Biblioteksbladet, 

kan sägas sammanfalla med e-boksdistributörens. Här är det på ett mycket konkret 

sätt den nya tekniken som ställer användarens behov i fokus. Den adresserade 

problematiken kan sägas vara andra sidan myntet av frågan om tillgänglighet som 

service- och användardiskursen uppehåller sig vid. Den fördel som e-boken anta-

gits medföra för användaren har ju just handlat om e-bokens (till skillnad från den 

tryckta bokens) lättillgänglighet. Då e-boken inte längre framstår som lättillgäng-

lig blir den problematisk utifrån de premisser som upprättas inom diskursen, som 

förespråkar förhöjd service åt användaren. 

Bara själva det faktum att bibliotek erbjuder e-böcker beskrivs nämligen 

ibland som en service:  

Biblioteken i Östergötland har ett gemensamt digitalt bibliotek för utlåning av elektroniska 
böcker. Det innebär att alla bibliotek erbjuder denna service. (6, s.37) 
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Definitionsmässigt avser service en verksamhet som utförs för att betjäna kunder 

(Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: service [2012-05-09]). Detta 

väcker givetvis frågor kring bibliotekets roll som samhällsinstitution: är låntagarna 

kunder som ska erbjudas service i form av olika produkter, exempelvis e-boken?  

Den kommersiella diskursen 

I föregående avsnitt tog jag upp frågan om bibliotekets roll som serviceinstans. 

Ordet service bär definitionsmässigt på kommersiella konnotationer, till så måtto 

att service är något som utförs för att tjäna kunder. När man talar om att bibliotek 

ska erbjuda sina låntagare eller användare service skulle man kunna hävda att en 

relation mellan låntagare och bibliotek upprättas, där låntagaren är kund och bibli-

oteket är den instans som förser kunden med de tjänster eller produkter som hon 

eller han önskar. Det jag har valt att benämna som den kommersiella diskursen 

tyder på att en dylik kommersiell relation tenderar att konstrueras mellan låntagare 

och bibliotek när e-böcker diskuteras i källmaterialet. Diskursen kan benämnas 

som just kommersiell eftersom ämnet eller området e-böcker inom diskursen kon-

stitueras framför allt genom kommersiella termer och för att ett kommersiellt per-

spektiv anläggs på e-boken (Fairclough 1992, s.128; Fairclough 1995a, s.94), vil-

ket jag ska försöka att visa. Vokabulären inom den kommersiella diskursen präg-

las följaktligen av kommersiella termer och uttryck. Vid ett tillfälle benämns ex-

empelvis bibliotekens e-bokbestånd som sortimentet (10, s.25). Först och främst 

talas det emellertid om utbudet av e-böcker (2, s.17; 4, s.5; 14, s.8), och om efter-

frågan på e-böcker (5, s.9; 8, s.29). Utbud är en term som avser varor eller tjänster 

som är till salu (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: utbud [2012-05-

09]). Efterfrågan syftar till den andel av en viss vara eller tjänst som en köpare är 

beredd att betala för (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: efterfrågan 

[2012-05-09]). Vidare är både utbud och efterfrågan termer som förekommer i 

samband med att man talar om konkurrensutsatta ekonomiska marknader (Natio-

nalencyklopedin, webbversionen, sökord: marknad [2012-05-09]). På en ekono-

misk marknad står således köparna eller kunderna för efterfrågan på de varor eller 

tjänster som säljarna erbjuder. Följaktligen menar jag att användandet av termer 

som utbud och efterfrågan konstruerar en marknadslogisk relation mellan e-böcker 

och bibliotek. Enlig en dylik marknadslogik konstrueras låntagare och användare 

inom den kommersiella diskursen som konsumerande kunder, här i ”Den platta 

revolutionens  r”: 

På Göteborgs stadsbibliotek har kundernas efterfrågan på läsplattor än så länge varit tämligen 
blygsam, enligt Linnéa Sjögren. Och överraskande nog är det inte främst yngre, teknikmed-
vetna låntagare som efterfrågat produkten, tvärtom. (7, s.5) 

En ändrad inriktning mot låntagare som efterfrågar e-böcker i högre grad och kanske laddar 
ner dem till sin läsplatta hemifrån, kan dock få än mer långtgående organisatoriska konse-
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kvenser än omstrukturerade biblioteksbudgetar. I förlängningen måste man hitta ett sätt att 
reda ut vem som skall betala för låntagarnas konsumtion. (7, s.10) 

Som synes används kund respektive låntagare omväxlande i texten, medan det att 

låntagare laddar ner e-böcker benämns som konsumtion. Varför används uttryck 

som utbud, efterfrågan, kund och konsumtion när det handlar om bibliotek? Det är 

kommunerna som ansvarar för folkbiblioteken, och landsting eller stat som ansva-

rar för högskolebiblioteken (Riksdagens webbsida > Lagar > Svensk författnings-

samling > Bibliotekslag (1996:1596)). En kommersiell diskurs borde därför före-

falla vara svår att tillämpa på folk- och högskolebiblioteken som ju inte är en del 

av en konkurrensutsatt ekonomisk marknad, utan offentliga verksamheter. Att en 

kommersiell diskurs ändå används kan förstås som en del av den utveckling som 

Fairclough benämner som marketization of discourse. Med marketization of di-

scourse menar Fairclough att offentliga institutioner i allt högre grad övertar en 

marknadsdiskurs från vinstdrivande organisationer och företag (Fairclough 1995b, 

s.140; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.77). Fairclough använder de brittiska 

universiteten som exempel på utvecklingen. Universiteten har pressats av den brit-

tiska regeringen att söka en allt mer betydande del av sin finansiering från privata 

källor, vilket innebär att lärosäten tvingas konkurrera som om de vore vinstdri-

vande företag. Lärosätena skiljer sig emellertid från vinstdrivande företag genom 

att en stor del av finansieringen fortfarande består av statliga medel; förändringen 

har därför till stor del skett inbördes genom att lärosätena i större utsträckning 

antagit ett marknadsmässigt förhållningssätt till den egna verksamheten, bland 

annat genom att börja marknadsföra sin verksamhet genom reklam. Övergången 

till en säljande diskurs som kommunikationsmedel har också inneburit ett föränd-

rat förhållningssätt mot studenter som i allt större utsträckning kommit att tilltalas 

som potentiella konsumenter till vilka lärosätena erbjuder sina produkter (Fairc-

lough 1995b, s.141). Genom att göra en jämförande analys av platsannonser från 

några brittiska universitet visar Fairclough hur en entreprenörsmässig identitet 

konstrueras jämte den traditionella akademiska diskursen. Något som bland annat 

får till följd att lärosätets outtalade auktoritet över de ansökande, personal och 

studenter tonas ned (Fairclough 1995b, s.158).  

Det är inte utan vidare möjligt att påstå att den utveckling som de brittiska 

universiteten enligt Fairclough genomgår, i riktning mot en mer entreprenörsmäs-

sig identitet och ett marknadsmässigt förhållningssätt till den egna verksamheten, 

har direkta paralleller till de villkor svenska offentliga bibliotek verkar under. 

Likheten mellan de brittiska lärosätena och de svenska bibliotekens situation 

framgår emellertid om man ser till Faircloughs beskrivning av vad som är känne-

tecknande för commodification, det vill säga kommersialiserandet av en diskurs. 

Kommersialisering av en diskurs inträffar när en social domän eller institution 

vars primära syfte inte är att producera varor för försäljning börjar organiseras och 

gestaltas genom betydelse som avser produktion, distribution och konsumtion av 
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varor (Fairclough 1992, s.207). I likhet med traditionella universitet är de svenska 

biblioteken inte institutioner som primärt ägnar sig åt att framställa eller sälja va-

ror. Bibliotekens verksamhet gestaltas inom diskursen trots detta som en kommer-

siell verksamhet vilket jag nu ska försöka visa. Den kommersiella diskursen om 

bibliotek kan exempelvis förstås i förhållande till nedläggningar av folkbibliotek. 

Fia Söderbergs studie Nedläggning – hot eller möjlighet? visar att nedläggningar 

av kommunala bibliotek görs utifrån argument om minskade ekonomiska resurser 

– hellre än att sprida ut resurserna koncentrerar man dem till ett närliggande, mera 

välbesökt bibliotek, så kallad centralisering (Söderberg 2011, s.27, 70, 76). Trots 

detta menar Söderberg att fruktan för en förestående biblioteks-död är obefogad, 

och att en utveckling där bibliotek ges olika förutsättningar inte nödvändigtvis är 

negativ; någon motsättning mellan att mindre bibliotek har begränsade eller inga 

medieanslag medan större bibliotek står för förmedling av läsupplevelser och in-

formationssökning finns inte, eftersom olika nivåer av biblioteksservice bör kunna 

samexistera (Söderberg 2011, s.73). Oavsett hur man ställer sig till frågor om för-

delningen av anslag menar jag att utvecklingen i någon mån skapar en konkur-

renssituation där det gäller för folkbiblioteken att hävda sig för att undvika ned-

läggning. I en konkurrensutsatt situation blir användarnas och låntagarnas uppfatt-

ningar om biblioteket naturligtvis en viktig faktor för biblioteket, eftersom det 

bara är användarna som kan göra ett bibliotek välbesökt. I likhet med Faircloughs 

exempel där lärosätet genom anammandet av en entreprenörmässig identitet tona-

de ned sin auktoritet genom att framhålla studenten i egenskap av konsument, kan 

biblioteken genom att anta en kommersiell diskurs lyfta fram användaren som 

konsument och kund. Att biblioteket likt ett vinstdrivande kommersiellt företag 

talar om att erbjuda det den tror att användaren/konsumenten/kunden vill ha kan 

således tolkas som en strategi för bibliotek som upplever sig konkurrensutsatta. 

Om användare och låntagare har en kundrelation till biblioteket följer att bib-

lioteket rimligtvis är en form av kommersiell aktör, och biblioteken konstrueras 

även så inom den kommersiella diskursen. I ”Den platta re olutionens  r”  ram-

ställs biblioteken exempelvis som en möjlig konkurrent till bokbranschen: 

När litteraturen reducerats till en anonym fil kan man också fråga sig hur bokhandlarna skall 
kunna konkurrera med biblioteken. Låntagaren kan redan idag sitta hemma och med hjälp av 
sin läsplatta, internet och lånekort, tanka över en roman eller fackbok. Varför skall man surfa 
in på bokhandlarnas sidor och betala pengar för det man kan få gratis? I läsplattan ser lånebo-
ken och köpeexemplaret identiska ut. Men Py Söderström har svårt att se någon överhängande 
risk för att bokbranschen skall bli lidande på grund av detta. 

-Precis som med fysiska böcker så kommer det alltid finnas människor som vill köpa och 
äga det de läser medan andra nöjer sig med att låna. Jag kan inte se att det finns någon skill-
nad. Och det mervärde som man får vid ett köp är en helt öppen fil. (7, s.7) 

Att e-böcker på bibliotek är gratis är den aspekt som lyfts fram i stycket, men är i 

själva verket inte en avgörande faktor. Den avgörande faktorn som ger upphov till 

idén om en möjlig framtida konkurrenssituation kommer ur uppfattningen om den 



 56 

elektroniska biblioteksboken som obegränsat tillgänglig – en uppfattning jag dis-

kuterade i avsnittet om den serviceinriktade diskursen. En obegränsat tillgänglig 

och dessutom fri i meningen gratis resurs borde onekligen ge biblioteken ett över-

tag i förhållande till bokbranschen, och det kan därmed verka påkallat att tala om 

en konkurrenssituation. Övertaget består i möjligheten att dra till sig e-

bokanvändare, med andra ord de låntagare som inom den kommersiella diskursen 

om e-böcker konstrueras som kunder/konsumenter. Bibliotekets fördel består, i 

enlighet med den kommersiella diskursen, i att biblioteket likt en kommersiell 

aktör kan tillgodose låntagarens/kundens efterfrågan på tillgänglighet. Betraktar 

man denna aspekt av den kommersiella diskursen i förhållande till utvecklingen 

Fairclough benämner som marketization of discourse kan man säga att biblioteket 

inom den kommersiella diskursen förses med en entreprenörsmässig identitet 

(Fairclough 1995b, s.158).  

En entreprenörsmässig identitet konstrueras även inom den kommersiella dis-

kursen genom att biblioteken beskrivs som en aktör som marknadsför e-böcker. I 

”e-boksutlånen – ett dilemma   r  olk i lioteken” beskrivs biblioteken på följande 

sätt: 

Biblioteken har legat i framkant som introduktör och marknadsförare av e-böcker. Och det är 
någonstans i dessa gränstrakter som bibliotekens intresse/uppdrag kolliderar med förlagens af-
färsmodeller som helst vill nå konsument utan mellanled och framför allt inte medverka till att 
folk får för sig att digitala böcker är gratis. Å andra sidan: framväxten av lånebiblioteket base-
rat på pappersböcker har ju knappast fått människor att sluta köpa böcker eller ens betrakta 
dem som gratis…  

I det avtal som biblioteket har med Elib får biblioteket betala 18 till 20 kronor per påbörjat 
e-boksutlån. En summa förlagen från sin sida lär uppfatta som löjligt lågt – i alla fall om man 
som förlag betraktar varje lån som en utebliven försäljning och utan hänsyn tagen till att bibli-
oteken agerar skyltfönster åt deras produkter. Just skyltfönstermetaforen kan man också an-
vända i den fråga som handlar om urval. Det är inte biblioteken som kan välja och vraka ur 
Elib:s samlade sortiment av e-böcker. Det är förlagen som efter kommersiella bedömningar 
styr vilka titlar som biblioteken ska få tillgång till för utlåning. (9, s.8-9) 

Inom den kommersiella diskursen framställs alltså folkbiblioteken som det hand-

lar om i detta fall, som en aktör som marknadsför och hjälper till att sälja kom-

mersiella produkter, nämligen förlagens e-böcker. Förlagens farhåga att gratis e-

böcker på bibliotek ska leda till minskad försäljning bemöts genom att e-boken 

liknas vid pappersboken: gratis pappersböcker på bibliotek ledde inte till att läsare 

slutade köpa böcker. Argumentationen har med andra ord samma utgångspunkt 

som resonemanget i ”Den platta re olutionens  r” (7, s.7). Utgångspunkten är att 

källan till bokbranschens invändningar skulle vara det faktum att biblioteken er-

bjuder böcker gratis. En jämförelse med pappersboken tycks då räcka för att visa 

att gratis utlåning av böcker inte leder minskade försäljningssiffror. Men på en 

avgörande punkt är e-boken inte jämförbar med pappersboken i detta avseende, 

och det är samma faktor som inom den serviceinriktade diskursen framhållits som 

e-bokens stora fördel mot pappersboken – nämligen e-bokens tillgänglighet. Som 

jag har visat framställs graden av tillgänglighet inom den serviceinriktade diskur-
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sen som en väsentlig skillnad mellan e-boken och den tryckta boken; till e-bokens 

fördel då den anses mer lättillgänglig än den tryckta boken. Men att framhålla e-

boken som lättillgänglig skulle inte stärka bibliotekens förhandlingsposition gent-

emot  ok ranschen. I ”e-boksutlånen – ett dilemma   r  olk i lioteken” (9) fram-

står det nämligen inte som att biblioteken har övertaget över bokbranschen. För-

hållandet framställs istället som det omvända, bland annat genom att det framhålls 

att det är förlagen som styr vilka titlar biblioteken ska få tillgång till. Den entre-

prenörsmässiga identitet som konstrueras för biblioteken anges samtidigt vara 

orsaken till att icke hållbara lösningar drivs fram: 

Den nuvarande modellen för e-boksutlån försätter biblioteken i ett dilemma. Man är så att 
säga med på tåget, man introducerar och marknadsför men bidrar samtidigt till en utveckling 
mot lösningar som inte är hållbara, allra minst för biblioteken och dess låntagare. (9, s.9) 

Ett sätt för biblioteken att stärka sin förhandlingsposition blir därför att lyfta fram 

det mervärde man ser sig ha och som handlar om att öka förlagens försäljnings-

siffror: 

Och om urvalet var större och det blev enklare att ladda ner bibliotekslånade e-böcker till val-
fri plattform kanske det på sikt faktiskt inte bara gynnar utlåningssiffrorna utan även försälj-
ningen av böcker – det är visserligen inte bibliotekets uppdrag att öka förlagens försäljning av 
böcker men det är åtminstone något för alla inblandade parter att fundera över. Även om be-
s ken p   i lioteken g r ner s  n r de trots allt  ort arande  äldigt m nga läsare… (9, s.9-10) 

Biblioteken har introducerat, marknadsfört och agerat skyltfönster för bokbran-

schens e-böcker – biblioteken borde kunna öka förlagens försäljning också. For-

muleringen det är visserligen inte bibliotekets uppdrag att öka förlagens försälj-

ning tyder på en viss självmedvetenhet om den kommersiella diskurs som ligger i 

resonemanget och i det här fallet kan den kommersiella diskursen förstås som en 

direkt konsekvens av den position biblioteken uppges befinna sig i. Att konstruera 

en entreprenörsmässig identitet åt biblioteken ger helt enkelt biblioteken en bättre 

utgångspunkt i ett läge där biblioteken behöver anpassa sig till bokbranschens 

krav.  

Avslutningsvis kan det vara lämpligt att återvända till efterfrågansaspekten 

som utgör en någorlunda central del av den kommersiella diskursen. I ”e-

boksutlånen – ett dilemma   r  olk i lioteken” uppges användare efterfråga möj-

ligheten att ladda ner elektroniska biblioteksböcker till sina smarta telefoner och 

surfplattor: 

Och det som många användare nu efterfrågar allt mer, det går inte att göra. Att låna e-böcker 
till iPad, iPhone, iPod Touche eller Androidtelefon går inte eftersom det inte finns någon 
mjukvara till dessa enheter som kan hantera kopieringsskyddade e-böcker. ( 9, s.9) 
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Varifrån uppgiften att många användare efterfrågar möjligheten att ladda ner elek-

troniska böcker till sina smarta telefoner kommer ifrån framgår inte av texten. 

Emellertid behandlas frågan om hur många e-böcker som lånas ut på följande sätt: 

Mikael Petrén och Daniel Andersson uppskattar att e-böckernas andel av utlånen på Stock-
holms stadsbibliotek ligger på någon procent. Det är inte mycket så varför ens ägna frågan tid 
och kraft? Jo, bedömare menar att den situationen snabbt kan ändras och då är det viktigt att 
biblioteken också kan erbjuda dessa böcker fast de är paketerade i ett annat format. (9, s.9) 

Frågan blir givetvis hur många användare som egentligen efterfrågar möjligheten 

att ladda ner böcker till telefonen om det är så att e-boklånen utgör så lite som en 

procent av utlånen på Stockholms stadsbibliotek. Uppgiften om efterfrågan kan 

givetvis betraktas som ett mer generellt resonemang som inte gäller just Stock-

holms stadsbibliotek. Men eftersom det hänvisas till Stockholms stadsbibliotek 

som ett exempel på att efterfrågan på e-böcker är liten, blir diskrepansen mellan 

det påståendet och påståendet att många användare efterfrågar möjlighet att ladda 

ner e-böcker i telefonen svår att bortse från. Att efterfrågan är liten är inte heller 

det läsaren väntas ta med sig från texten, utan snarare uppgiften att bedömare me-

nar att situationen kan ändras. Vad uppfattningen att e-böcker efterfrågas av an-

vändare kommer ifrån eller vilka bedömare som anser att situationen kan ändras 

framgår inte. I texten ”Det g r  isst!!!” som   l er upp ”e-boksutlånen – ett di-

lemma   r  olk i lioteken” med en korrigering om att det trots allt är möjligt att 

ladda ner bibliotekets e-böcker till smarta telefoner och surfplattor, återkommer 

påståendet att det är en möjlighet många användare efterfrågar: 

En av knäckfrågorna var – i alla fall nästan ända fram till att sagda nummer gick i tryck – att 
det inte gick att låna e-böcker till iPad, iPhone, iPod Touche eller Androidtelefon eftersom det 
inte fanns någon mjukvara till dessa enheter som kan hantera kopieringsskyddade e-böcker. 
Det är något som många användare har efterfrågat. (11, s.34) 

Hänvisningarna till användare och bedömare i de båda texterna uppfattar jag som 

en form av indirekt diskursrepresentation (Fairclough 1992, s.119). I de båda tex-

terna tar hänvisningarna till användarna också formen av objektiva modaliteter, 

vilket bidrar till att framställa utsagorna som universellt giltiga (Fairclough 1992, 

s.160-161). Problemet med att framställa något som en objektiv modalitet är att 

det innebär en generalisering av ett perspektiv som lika väl kan vara specifikt – 

läsaren får exempelvis inte att veta hur många som är många, eller om det kanske 

är en särskild kategori användare som efterfrågar möjligheten att ladda ner e-

böcker till telefonen. 

Den demokratiska diskursen 

Inom den demokratiska diskursen behandlas e-böckers vara på biblioteken som en 

fråga om informationsfrihet. Diskursen hade därför kunnat benämnas diskurs om 

informationsfrihet. Här har jag emellertid resonerat på samma sätt angående val av 



 59 

benämning som vid valet av servicediskursens benämning och utgått ifrån det per-

spektiv som kan sägas vara det övergripande snarare än utgå ifrån en enskild 

aspekt. Med tanke på att tillgång till alternativa informationskällor är en av de 

egenskaper som anses höra till den liberala demokratin och att informationsfrihet 

är en grundläggande fri- och rättighet som skyddas i regeringsformen (Nationalen-

cyklopedin, webbversionen, sökord: demokrati, informationsfrihet [2012-05-09]) 

väljer jag att benämna denna diskurs om e-böcker och bibliotek som den demokra-

tiska diskursen. För att undvika förvirring är det på sin plats att påpeka att Fairc-

lough talar om en samhällelig demokratisk diskurs, men då i en annan bemärkelse 

än den jag nu avser, eftersom Fairclough syftar på att sättet att tala i samhället 

gradvis blivit mera jämlikt (Fairclough 1992, s.201). Människors rätt till informa-

tionsfrihet är en central aspekt av den demokratiska diskurs om e-böcker som fö-

rekommer i källmaterialet, och eftersom frågan om informationsfrihet framställs 

som en rättighetsfråga menar jag att beteckningen demokrati bäst tjänar till att 

belysa det som utgör diskursens kärna. De förändringar den demokratiska diskur-

sen innebär mot de föregående diskurserna kommer att diskuteras i avsnittet om 

diskursiva förändringar; för närvarande räcker det därför med att säga att diskur-

sen framförallt konstitueras genom att ett demokratiskt perspektiv anläggs på e-

böcker och bibliotek (Fairclough 1995a, s.94).  

Som en av Biblioteksbladet representerad diskurs uppträder den demokratiska 

diskursen under 2011, men kan sägas uppträda under 2010 och då i form av direkt 

representerad diskurs. I ”Den platta re olutionens  r”   rs ett resonemang om ris-

ken för en framtida snedfördelning där biblioteken med de största anslagen och 

därmed de största e-boksamlingarna kommer att dra till sig läsare på de mindre 

bibliotekens bekostnad (7, s.10). Frågan om hur en dylik användarmässig och 

ekonomisk snedfördelning ska rättas till besvaras i texten av dåvarande chefen för 

avdelningen Nationell samverkan på KB, nuvarande riksbibliotekarie (Kungliga 

bibliotekets webbsida > Om oss > Organisation > Riksbibliotekarie), Gunilla Her-

denberg: 

-Man kan inte säga hur en lösning kommer att se ut men jag vet att detta är oerhört centralt 
som strukturfråga. Kommungränser och alla andra gränser blir ointressanta, för biblioteket är 
ett mer eller mindre synbart nätverk över hela landet. Att det blir en lösning kring tillgång och 
finansiering är en rättvisefråga och en demokratifråga. Det här är en viktig samhällsuppgift 
som biblioteken har, understryker Gunilla Herdenberg. (7, s.10) 

Här är det med andra ord tillgången på e-böcker som beskrivs som en rättvise- och 

demokratifråga. Detta kan förstås mot bakgrund av den serviceinriktade diskursen 

där e-bokens tillgänglighet framställs som en central faktor och fördel gentemot 

den tryckta boken. En skillnad är att där e-bokens tillgänglighet inom servicedis-

kursen har framställts som en självklarhet, konstrueras tillgängligheten här genom 

direkt diskursrepresentation som en politisk fråga om fördelning. 
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I första numret av Biblioteksbladet 2011 uppträder den demokratiska diskur-

sen i ”E- oks r gan m ste    en l sning!”, när Svensk Biblioteksförenings ordfö-

rande Inga Lundén och generalsekreterare Niclas Lindberg svarar Elibs vd Johan 

Greiff angående e-bokfrågan. Grei  s de attinlägg ”’Biblioteksutlåningen snarare 

hjälper än stjälper försäljningen’” i Biblioteksbladet 2010:10 utgör i sin tur ett svar 

på ”e-boksutlånen – ett dilemma f r  olk i lioteken”  9) som behandlade de 

punkter där folkbiblioteken och e-bokdistributören Elib haft svårt att finna ömse-

sidigt tillfredställande lösningar. Lundén och Lindberg inleder svaret till Greiff 

genom att slå fast att tillgången till e-böcker är en fråga om informationsfrihet: 

Likt Johan Greiff ser vi det som en självklarhet att alla böcker, både digitala och fysiska, ska 
finnas på biblioteken. I grunden handlar det om människors rätt till informationsfrihet, genom 
bibliotek som utan censur eller begränsningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra 
informationskällor som krävs. Av folkbiblioteksmanifestet framgår att folkbiblioteken ska 
göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för sina användare. Folkbibliotekens 
samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av censur. Enligt 
IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet ska bibliotek och biblioteksanställda stå 
fast vid principen om den oförhindrade tillgången till information. (12, s.22) 

Tillgång till e-böcker på biblioteken framställs här som något människor har 

självklar rätt till. Att det ska vara självklart att kunna få tillgång till e-böcker på 

bibliotek härleds i det här fallet från påståendet att människor har rätt till fri in-

formation, vilket i sin tur bygger på presuppositionen att tillgången till fri informa-

tion skulle begränsas om tillgången på e-böcker begränsades. Presuppositioner är 

påståenden som behandlas av textproducenten som om de vore givna sanningar 

(Fairclough 1992, s.120). I det här fallet påstås att det finns ett samband mellan e-

böcker på bibliotek och informationsfrihet, genom att rätten till fri information i 

texten får utgöra argumentet för varför textproducenterna ser det som en självklar-

het att så väl fysiska som digitala böcker ska finnas på bibliotek. Presuppositionen 

att tillgången till fri information skulle begränsas om tillgången till e-böcker be-

gränsades uppenbaras om man vänder på argumentationen – funnes inte så väl 

fysiska som digitala böcker på biblioteket har rätten till informationsfrihet censu-

rerats eller begränsats. Här har man valt att lyfta fram att bibliotekens uppdrag är 

att förse användarna med alla slag av kunskap och information och att säkerställa 

den oförhindrade tillgången till information, vilket åter visar på att frågan om e-

bokens vara på biblioteken inom diskursen konstrueras som en fråga om fri till-

gång till kunskap och information. Mot diskursen om e-bokens vara som en de-

mokratisk fråga ställs bilden av censur: 

Med informationsfriheten som utgångspunkt är det inte hållbart med en ordning där någon an-
nan än biblioteket självt avgör vad av utgivningen som ska köpas in eller där man tvingas sätta 
tak för hur många gånger en e-bok kan lånas ut. Idag kan biblioteken bara köpa in de e-
bokstitlar som förlagen godkänt för utlåning. Smaka på formuleringen – godkänt för utlåning. 
Rimmar illa med informationsfrihet och hamnar obehagligt nära ordet censur. (12, s.22) 
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Formuleringen godkänt för utlåning som beskrivning av det villkor biblioteken 

behöver finna sig i och som uppges ligga nära censur är ett s ar p  ”’Bi lioteksut-

l ningen snarare h älper än st älper   rsäl ningen’” från Elibs vd Johan Greiff, från 

vilken formuleringen också härrör: 

En stor fördel med den nuvarande modellen är att alla bibliotek – såväl Stockholm som Sorse-
le – får tillgång till alla e-böcker som överhuvudtaget godkänts för utlåning, från stora och 
små förlag, utan att det finns en instegströskel som bara de stora kommunerna har råd med, 
och utan att det kostar dem något extra att ha smalare titlar i sortimentet eller ta in nya titlar. 
(10, s.25) 

Det som rimmar illa med informationsfrihet och påminner om censur är med 

andra ord det förhållande att biblioteken inte har möjlighet att köpa in vilka titlar 

de vill från förlagen eftersom förlagen själva inte godkänner alla titlar för utlåning. 

Detta blottar en konflikt gällande värderingar mellan biblioteken och bokbran-

schen, representerad av förlagen och Elib, som jag kommer att diskutera mer ingå-

ende i avsnittet om förhållandet mellan den diskursiva och sociala praktiken. Kon-

flikten mellan biblioteken och bokbranschen framkommer även genom direkt re-

presenterad diskurs i en text om Stockholms stadsbibliotek där bland annat Inga 

Lundén intervjuas i egenskap av stadsbibliotekarie angående e-böckernas framtid 

på bibliotek: 

Bibliotekets e-böcker och digitala ljudböcker levereras i dag av Elib, ett företag som ägs av 
Bonniers, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget och som distribuerar i stort sett alla 
svenska förlags digitala utgåvor. Men Inga Lundén påpekar att det är långt ifrån alla digitala 
ljudböcker som biblioteken har tillgång till. Detta beror bland annat på att Bonniers och Nor-
stedts inte tillåter försäljning av sina digitala ljudböcker till biblioteken. 

-Här kan man tala om att kommersiella aktörer styr på ett långt hårdare sätt än när det gäll-
er profilköp, menar Inga Lundén. 

-Om biblioteken inte har tillgång till elektroniska medier när sättet att läsa tar sig nya ut-
tryck och läsplattan blir var mans egendom så blir vi obsoleta och det är min största fasa. Det-
ta är verkligen en ödesfråga, ett hot mot den fria tillgången till information och kunskap och 
mot själva bibliotekens existens. Kanske inte idag men på 10-15 års sikt. 

Men biblioteken måste väl under alla omständigheter betala för e-böckerna? 
-Självklart ska vi det. Men det är inte givet att förlagens ersättning för e-böcker måste vara 

per lån, det är den ju inte på pappersböcker. Det gäller att hitta en ny modell som är rimlig för 
alla. (13, s.8) 

Här framstår alltså förlagen som aktörer som riskerar att styra villkoren i en sådan 

riktning att tillgången till information och kunskap på sikt riskerar att hotas. Sam-

tidigt frammanas bilden av ett hotat bibliotek som gjorts överflödigt i en framtid 

där läsning primärt sker i digital form – formuleringen läsplattan blir var mans 

egendom uttrycks i form av en objektiv, faktisk modalitet (Fairclough 1992, s.159; 

Hellspong & Ledin 1997, s.133–134) och kan sättas i relation till diskussionen i 

avsnittet E-böckerna regerar där jag lyfte fram diskursen om det framtida kun-

skapssamhället som digitalt. Diskursen om det framtida digitala kunskapssamhäl-

let framstår här inte som hoppfull – förutsättningen för att biblioteken ska överle-

va är att tillgången till nya medieformer, däribland e-boken, tryggas.   
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Föreställningen om att den fria tillgången till information och kunskap på nå-

got sätt begränsas eller censureras om e-böcker inte görs tillgängliga på bibliotek 

förekommer även då den demokratiska diskursen konstrueras i ”DRM-fritt på 

 i  lan”  14). I texten kommenteras debatten om e-boksfrågan på följande sätt: 

Frågan har debatterats av Stockholms kulturborgarråd, Madeleine Sjöstedt (FP) och stadsbib-
liotekarie Inga Lundén, SSB, som menar att e-böckerna är en ödesfråga för biblioteken. De 
har pekat på det faktum, vilket redovisades i BBL nr 9/2010, att bland annat kostnaderna för 
e-böcker spräcker budgeten för biblioteken och att biblioteken bara har möjlighet att låna ut 
en begränsad del av utbudet från de stora förlagen via E-lib [sic]. Biblioteken är en viktig neu-
tral och oberoende aktör vad gäller det breda litteraturutbudet i samhället men hindras alltså 
av kommersiella krafter att låna ut det publicerade materialet. (14, s.8) 

Här konstrueras biblioteket som den institution som garanterar ett brett litteratur-

utbud genom att benämnas som en neutral och oberoende aktör. Kommersiella 

krafter syftar underförstått till förlagen, och framställs som den part som hindrar 

biblioteken från att utföra sitt värv, genom att hindra biblioteken från att tillhan-

dahålla ett brett litteraturutbud. Det är värt att analysera formuleringen närmare. 

Att det publicerade material som biblioteken hindras från att låna ut är elektroniskt 

framgår av sammanhanget. Det är alltså inte fråga om att biblioteken hindras från 

att låna ut publicerat material oberoende av fysisk beskaffenhet – något hinder att 

låna ut samma material men i bemärkelsen innehåll – publicerat i tryckt form, 

föreligger rimligtvis inte. Detta innebär att litteraturutbudet bara borde vara i fara i 

de fall då det rör sig om publikationer som endast föreligger i elektronisk form. 

Att biblioteken hindras av kommersiella krafter att låna ut visst elektroniskt publi-

cerat material som det faktiskt rör sig om borde följaktligen inte utgöra något hin-

der annat än i enstaka fall för att tillhandahålla ett brett litteraturutbud, om man 

med litteraturutbud avser innehåll och inte fysisk beskaffenhet eller form. Med 

tanke på dessa omständigheter menar jag att texten bör förstås som att tillhanda-

hållandet av ett brett litteraturutbud närmast avser det att tillhandahålla mångfald 

med avseende på böckernas fysiska beskaffenhet snarare än i fråga om innehåll. 

Formuleringen kan således sägas vara en presupposition som förutsätter att till-

handahållande av böcker i digital form är att likna vid tillhandahållandet av ett 

brett litteraturutbud. 

Någon uttalad eller klar åtskillnad mellan information i bemärkelsen innehåll 

och information i bemärkelsen fysisk beskaffenhet görs inte inom den demokra-

tiska diskursen. Ändå är det rätten till informationsfrihet som konsekvent åberopas 

som argument för att böcker i elektronisk form ska finnas på biblioteken. På sam-

ma sätt ska tillgången till fri information garanteras genom att elektroniska böcker 

finns tillgängliga på biblioteken: 

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg har i samband med detta upp-
märksammat bibliotekens problem med finansiering av e-böcker: 

-Att biblioteken tvingas begränsa utlåningen av e-böcker på det här sätter [sic] är djupt 
olyckligt och strider både mot bibliotekens uppdrag att fritt tillhandahålla information och mot 
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hela tanken med digital media, nämligen att det ger ökad tillgänglighet, säger Niclas Lindberg. 
(18, s.45)   

Det med talstreck återgivna uttalandet i texten visar åter hur en begränsad e-

bokutlåning likställs med ett hinder för att tillhanda hålla fri information. Jag 

kommer längre fram problematisera konsekvenserna av att den demokratiska dis-

kursen inte gör någon klar åtskillnad mellan innehåll och fysisk beskaffenhet eller 

form, samtidigt som den stödjer sig på ett resonemang om informationsfrihet. 

Diskursiva förändringar 

I följande diskussion ska jag fortsätta med analysen genom att besvara uppsatsens 

andra frågeställning om förändringar i den diskursiva praktiken. Diskursiv föränd-

ring och nya diskursiva hegemonier uppstår när diskursiva element fogas samman 

i nya diskursiva kombinationer. Strukturell förändring sker således kumulativt 

genom att skapare och tolkare av text demonterar rådande diskursiva ordningar 

och monterar nya; de strukturella förändringarna kan påverka diskurser hos en-

skilda institutioner eller också påverka diskurser på samhällelig nivå (Fairclough 

1992, s.97). Följande avsnitt syftar till att lyfta fram diskursiva förändringar i 

källmaterialet. Med tanke på att så gott som alla texter i källmaterialet består av 

mer än en diskurs är det inte möjligt att tala om att diskurserna avlöser varandra 

eller att nya diskursiva hegemonier skapas. Under den sjuårsperiod som källmate-

rialet sträcker sig över sker emellertid förändringar i hur relationen mellan e-

böcker och bibliotek diskursivt konstrueras, och det är dessa förändringar avsnittet 

syftar till att belysa och diskutera utifrån konkreta exempel från texterna.  

En påtaglig diskursiv förändring uppkommer i samband med att e-boksfrågan 

börjar diskuteras i Biblioteksbladet. Dels sker en förändring i tillämpningen av den 

ekonomiska diskursen, men en markant förändring består i konstruktionen av den 

demokratiska diskursen. Jag kommer att diskutera den demokratiska diskursen 

utifrån två aspekter: det ena är på vilket sätt den demokratiska diskursen kan sägas 

vara en följd av diskussionen om e-boksfrågan. Det andra syftar till att belysa den 

demokratiska diskursen i förhållande till de andra diskurser om e-böcker och bib-

liotek som förekommer i materialet. Avslutningsvis kommer jag att diskutera den 

mer övergripande förändring som består i att e-bokens relation till biblioteket ini-

tialt konstrueras genom deterministiska diskurser, för att successivt blandas med 

diskurser med ett mer pessimistiskt anslag. 

Diskursiv förändring i den ekonomiska diskursen 

När e-boksfrågan börjar diskuteras i Biblioteksbladet under 2010 inträffar en dis-

kursiv förändring i den ekonomiska diskursen. Från att ha beskrivit e-boken i rela-

tion till biblioteket i termer av satsningar (2, s.17; 4, s.4; 5, s.8) antar bruket av 
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den ekonomiska diskursen en mer konkret karaktär genom att diskursen används 

för att uttrycka reella ekonomiska spörsmål kring e-böcker. I ”Den platta re olu-

tionens  r” an änds exempelvis ordet investering (7, s.5, 6) för att visa på farhågor 

inför kostsamma inköp av e-böcker och läsplattor. I ”Den platta re olutionens  r” 

uppmärksammas också att biblioteken tvingats sätta budgettak för e-

boksutlåningen:  

Linnéa Sjögren på Göteborgs stadsbibliotek, berättar att det hänt att man har tvingats meddela 
låntagare att man överskridit antalet möjliga utlån av e-böcker eller att man tvingats sätta ett 
nytt budgettak. (7, s.7) 

Inom den ekonomiska diskursen kan detta sägas vara början på den förändring 

som uppstår inom diskursen när e-boksfrågan börjar diskuteras. Förändringen in-

nebär framförallt att den ekonomiska terminologi som präglar diskursen knyts till 

olika konkreta kostnadsaspekter kring e-boken. De ekonomiska förutsättningarna 

för e-boken på folkbiblioteken lyfts fram på följande sätt i ”e-boksutlånen – ett 

dilemma för folk i lioteken”: 

Och det handlar inte bara om att den ekonomiska ekvationen för utlånen av e-böcker på sikt 
urholkar bibliotekens budget. Om t ex Stockholms stadsbiblioteks alla bokutlån (ca 3,5 miljo-
ner 2009) istället var e-lån, och inga fysiska böcker alls köptes eller hanterades, skulle medie-
budgeten ändå minst trefaldigas. I pengar skulle det innebära cirka 63 miljoner kronor (biblio-
teket betalar 18 till 20 kronor per påbörjat e-boksutlån) att jämföra med den totala kostnaden 
för alla medier som på SSB uppgick till 21 miljoner kronor 2009. Nu är det ett hypotetiskt 
scenario men det ger i alla fall en hint om vilka nivåer det handlar om. (9, s.8) 

Detta stycke kan jämföras med användandet av ordet satsning inom den ekono-

miska diskursen som syftade till att framhålla att ett främjande av e-boken skulle 

medföra explicita eller implicita framtida fördelar för biblioteken. Här är det inte 

längre en fråga om måla en bild av framtida fördelar utan om att ange konkreta 

belopp för att visa på de kostnader e-bokslånen riskerar att medföra för bibliote-

ken. Syftet här är att liksom i ”Den platta re olutionens  r”  isa p  att  etalnings-

modellen som folkbiblioteken har med Elib i framtiden riskerar att bli ohållbar; 

ordet urholkar används för att beskriva e-böckernas verkan på bibliotekens budge-

tar.  

Som jag tidigare har visat uppstår nu en debatt kring e-bokens framtid på 

folkbiblioteken, där man främst diskuterar vilken prissättningsmodell som ska 

gälla. När Eli s  d Johan Grei   s arar p  kritiken i ”’Biblioteksutlåningen snarare 

hjälper än stjälper försäljningen’” ligger en del a   okus p  att   rs ara   retagets 

prismodell: 

Den nuvarande prismodellen är utarbetad i samråd med Stockholms Stadsbibliotek [sic] och 
flera förlag, och priset är satt utifrån att bibliotekens utslagna kostnader för ett fysiskt utlån - 
inklusive inköp, lön till bibliotekarier, lokalhyra, lånehantering etc – då beräknades det till 38 
kronor. Av de 20 kr som biblioteken betalar per e-bokslån går 10 kr till förlaget (och därmed 
författaren), medan 10 kr går till att täcka våra kostnader inklusive licens för kopieringsskydd, 
support till både bibliotek och låntagare och drift av systemen. Tanken bakom vår nuvarande 
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modell är att biblioteken till en låg startavgift ska få tillgång till ett brett sortiment och sedan 
enbart betala för det de faktiskt lånar ut. De får även kontroll över sina kostnader genom att de 
kan sätta en övre gräns för hur mycket de vill låna ut så att de kan vara säkra på att inte 
överstiga sin budget om de inte själva väljer att göra det. Givetvis är andra affärsmodeller all-
tid tänkbara, men det är viktigt att minnas att ’annan’ inte med nödvändighet innebär ’billiga-
re’, speciellt som flera förlag redan nu tycker att ersättningen är för låg. (10, s.25) 

Här märks ännu en gång syftningar till faktiska omständigheter genom orden 

prismodellen, startavgift och budget. I ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än 

stjälper försäljningen’” används också citationstecken för att representera röster 

som ligger utanför texten. Fairclough menar att citationstecken kan användas både 

för att markera en utomstående röst och för att distansera sig från den (Fairclough 

1992, s.119). Värt att lägga märke till är därför hur texten skapar distans till de 

röster som vill se en annan och billigare prismodell genom att annan och billigare 

skiljs ut med hjälp av citationstecken. Som jag visade när jag diskuterade den de-

mokratiska diskursen anläggs i svaret från Svensk Biblioteksförenings företrädare 

Inga Lundén och Niclas Lindberg till Elibs vd Johan Greiff inte en ekonomisk 

utan en demokratisk diskurs, vilket jag kommer att återkomma till. Prismodellen 

och budget kan sägas vara centrala begrepp eftersom det är kring dessa e-

boksfrågan huvudsakligen rör sig. Precis som i ”e-boksutlånen – ett dilemma för 

folkbiblioteken” konkretiseras pro lemen genom att man hän isar till exakta  e-

lopp och kostnader. Men istället för att visa på bibliotekets kostnader används 

 eloppen i ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen’” för att 

visa vad det folkbiblioteken betalar för e-böckerna kostnadsmässigt ska täcka in. 

Kostnaden för e-  cker  ramställs i ”e-boksutlånen – ett dilemma för folkbibliote-

ken” som n got som riskerar att skena i äg, medan kostnads r gan i ”’Biblioteks-

utlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen’”  ramställs som något biblio-

teken själva styr över; prismodellen försvaras med att biblioteken inte behöver 

överskrida sina budgetar om de själva inte vill. Uppfattningen att biblioteken själ-

va styr över kostnadsfrågan genom att välja om de ska hålla sig inom budget före-

kommer inte i något annat sammanhang inom den ekonomiska diskursen. Före-

kommande uppfattningar inom diskursen är istället att e-bokslånen urholkar bibli-

otekens budget (9, s.8), att biblioteken har tvingats att sätta ett budgettak för e-

bokslån (7, s.7) och att det blir svårt för biblioteken att budgetera: 

Dagens system innebär svårigheter för biblioteken att budgetera för e-boksutlåningen. På flera 
håll i landet har biblioteken begränsat utlåningen av e-böcker. Bland annat i Hässleholm, Hel-
singborg och Göteborg har man infört ett tak för antalet e-bokslån. Även i Skellefteå och 
Umeå har biblioteken tvingats till att begränsa e-boksutlåningen av ekonomiska skäl. I Skel-
lefteå får varje användare låna max tre e-böcker i månaden. (16, s.17) 

Vad som här lyfts fram är alltså att biblioteken får svårt att budgetera, vilket leder 

till att e-boksutlåningen måste begränsas; något som framställs som något 

påtvingat.  



 66 

När den ekonomiska diskursen uppträder i fortsättningen så sker det emeller-

tid fortsatt med konkreta kopplingar till e-boksfrågan. Texten ”e- okssamtal” re-

dogör kortfattat för en paneldebatt mellan bland annat Svensk Biblioteksförenings 

Niclas Lindberg och Elibs vd Johan Greiff. Den biblioteksaspekt på e-böcker som 

läggs fram gäller priset:  

Förlagen tror att varje e-bokslån innebär sämre försäljningssiffror, något som biblioteken me-
nar är rent nys eftersom siffror visar att försäljningen av e-böcker ökat med 25 procent de se-
naste åren – trots biblioteksutlån. Samtidigt verkar det som om det finns en lösning i sikte och 
att man är beredd att ta ansvar vad gäller distribution. Enligt avtal mellan förlag och bibliotek 
står det också skrivet att när lånen ökar i volym ska priset sänkas. I dag gäller ju det omvända. 
(15, s.17)  

Den sista meningen antyder att priset höjs istället för sänks när lånen ökar, vilket 

skulle innebära att avtalet för pris som texten refererar till inte följs. Med tanke på 

att texten redogör för vad som har sagts i paneldebatten men uttalanden från delta-

garna inte skiljts ut med hjälp av pratminus eller citationstecken, kan den sägas 

bestå uteslutande av indirekt diskursrepresentation. Detta får till följd att det är 

svårt att veta var de representerade rösterna från paneldeltagarna upphör och tid-

ningens representerande röst tar vid (Fairclough 1992, s.119). Följaktligen går det 

inte att veta om påståendet att avtalet för prissättning inte följs härrör från panel-

debatten eller om påståendet är ett uttryck för Biblioteksbladets uppfattning.  

Sammanfattningsvis kan man säga att förändringen i den ekonomiska diskur-

sen består i att man går från att använda den ekonomiska termen satsning till att 

istället använda diskursen och olika ekonomiska begrepp för att visa på problem 

knutna till e-bokens existens på folkbiblioteken. I avsnittet om den ekonomiska 

diskursen diskuterade jag hur just ordet satsning inom den ekonomiska diskursen 

användes för att beskriva e-boken som något biblioteken borde lägga ekonomiska 

resurser på, i syfte att göra biblioteken mer tillgängliga. Förhållningssättet gent-

emot e-boken förändras inom diskursen så till vida att andra aspekter av e-boken 

hamnar i fokus. Istället för tillgänglighet blir budgetar, belopp och priset för e-

boken centrala inom diskursen. Förändringen innebär också att den ekonomiska 

diskursen kommer till att kretsa kring kostnader för e-böcker på folkbibliotek.  

Diskursiv förändring i den demokratiska diskursen 

I och med att den ekonomiska diskursen börjar kretsa kring ekonomiska problem 

förknippade med e-boken på folkbiblioteken, träder den demokratiska diskursen in 

i källmaterialet. Detta är en markant förändring med tanke på att övriga diskurser 

finns närvarande i källmaterialet till och från under hela den undersökta tidsperio-

den, med undantag för den demokratiska diskursen som gör sitt inträde 2011. Som 

jag visade i avsnittet om den demokratiska diskursen så förekommer diskursen i 

form av direkt representerad diskurs under 2010 i ”Den platta re olutionens  r” (7, 

s.10), men det är under 2011 den demokratiska diskursen, huvudsakligen formule-
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rad som rätten till fri information, uppträder som en av Biblioteksbladet represen-

terad diskurs. Jag kommer först att diskutera på vilket sätt den demokratiska dis-

kursen kan sägas vara en följd av e-boksfrågan som framförallt präglats av en 

ekonomisk diskurs. Därefter diskuterar jag vilken förändring den demokratiska 

diskursen egentligen kan sägas innebära i förhållande till övriga diskurser om e-

boken i källmaterialet. 

Den demokratiska diskursen som en följd av e-boksfrågan 

Den demokratiska diskursen kan sägas vara en följd av diskussionen kring e-

boksfrågan så till vida att man inom diskursen utgår från en princip om informa-

tionsfrihet för att visa på vilka konsekvenser det får för användarna om e-böcker 

inte finns tillgängliga på folkbiblioteken. Den demokratiska diskursen uppträder 

första gången i ”E-boksfrågan måste få en lösning!”  12), ett inlägg där Svensk 

Biblioteksförenings företrädare svarar på ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än 

stjälper försäljningen’” (10), där Elibs vd Johan Greiff försvarat den prissätt-

ningsmodell företaget använder sig av gentemot folkbiblioteken. Som jag har visat 

präglas ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen’”  land 

annat av en ekonomisk diskurs. De motargument som framh lls i ”E-boksfrågan 

måste få en lösning!” tar dock inte upp några rena ekonomiska aspekter. Den enda 

ekonomiska aspekt på e-böcker i förhållande till bibliotek som tas upp konstrueras 

som en del av den demokratiska diskursen: 

Med informationsfriheten som utgångspunkt är det inte hållbart med en ordning där någon an-
nan än biblioteket självt avgör vad av utgivningen som ska köpas in eller där man tvingas sätta 
tak för hur många gånger en e-bok kan lånas ut. Idag kan biblioteken bara köpa in de e-
bokstitlar som förlagen godkänt för utlåning. Smaka på den formuleringen – godkänt för utlå-
ning. Rimmar illa med informationsfrihet och hamnar obehagligt nära ordet censur. Och sma-
ka p  ordet ’utlåningstak’ – dvs att biblioteksanvändarna förvägras möjligheten att låna en e-
bok fast den finns, för att biblioteket slagit i ersättningstaket. Det är den bistra verkligheten – 
att många bibliotek inte har råd att på löpande räkning betala avgiften för e-boksutlåningen 
och tvingas säga stopp när budgettaket är nått. Detta sagt utifrån ett biblioteksperspektiv. Vi 
inser att det finns andra perspektiv också och är beredda att både lyssna och diskutera för att 
nå samsyn på problem och lösningar. (12, s.22) 

Här är alltså informationsfriheten den princip som utgör grunden för argumentet 

till varför biblioteken fritt bör tillåtas att låna ut e-böcker. Den konsekvens som 

anförs till följd av att e-boksutlåningen slagit i budgettaket är inte att bibliotekets 

medel tar slut; istället framhålls det att biblioteksanvändarna förvägras möjlighe-

ten att låna böcker trots att böckerna finns. Texten möter således den ekonomiska 

diskurs som i ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen’” har 

använts för att tala om e-boksfrågan genom att svara med en diskurs om informa-

tionsfrihet, och anlägger därmed även ett användarperspektiv. Det är biblioteksan-

vändarnas rätt till fri information som hotas när e-boksutlåningen överskrider 

budget. På informationsfrihetens princip vilar även bibliotekens rätt till autonomi 

som framhålls i citatets första mening. Tillsammans bildar användarens rätt till fri 
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information och bibliotekens autonomi det som i texten omnämns som biblioteks-

perspektiv. Att man väljer att sammanfatta de två principerna som just biblioteks-

perspektiv menar jag att man kan betrakta som en markering om vad som är eller 

bör vara bibliotekens prioritet. Sålunda knyts den demokratiska diskursen samman 

med det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältets sociala praktik och dess 

kunskaps- och värdesystem; ett samband jag kommer att återkomma till. 

På samma sätt kommer den demokratiska diskursen om informationsfrihet till 

uttryck i ”Digitaliseringens m  ligheter och  inansiering a   i liotekens E-  cker” 

när bibliotekens svårigheter att finansiera e-böcker lyfts fram: 

Regeringen lanserade i oktober en Digital Agenda med m let att ’Sverige ska vara bäst i värl-
den på att använda digitaliseringens m  ligheter’. Svensk Biblioteksförenings generalsekrete-
rare Niclas Lindberg har i samband med detta uppmärksammat bibliotekens problem med fi-
nansiering av e-böcker: 

-Att biblioteken tvingas begränsa utlåningen av e-böcker på det här sätter [sic] är djupt 
olyckligt och strider både mot bibliotekens uppdrag att fritt tillhandahålla information och mot 
hela tanken med digital media, nämligen att det ger ökad tillgänglighet, säger Niclas Lindberg. 
(18, s.45)  

Här förekommer den demokratiska diskursen i form av direkt diskursrepresenta-

tion (Fairclough 1992, s.119). Värt att uppmärksamma är dock det sätt på vilket 

styckena i texten binds samman. Efter frasen bibliotekens problem med finansie-

ring av e-böcker följer den direkt representerade diskursen där det påtalas att be-

gränsningen av utlåning av e-böcker strider mot bibliotekens uppdrag. Således 

konstrueras problemet med finansiering här inte bara som en ekonomisk fråga 

utan också som en fråga om rätten till fri information; att biblioteken måste be-

gränsa e-bokutlåningen framställs som något som strider mot bibliotekens upp-

drag och mot tanken med digital media som uppges vara ökad tillgänglighet. 

Jag menar att ”E- oks r gan m ste    en l sning!” och ”Digitaliseringens 

möjligheter och finansiering av bibliotekens E-  cker” kan  etraktas som exempel 

på hur den demokratiska diskursen inträder till följd av diskussionen om e-

boksfrågan. Inom den ekonomiska diskursen konstrueras e-boksfrågan som just en 

ekonomisk fråga, med kostnads- och budgetaspekter i fokus. Den diskursiva för-

ändring som den demokratiska diskursen innebär, handlar främst om att e-

boksfrågan uttryckligen artikuleras som en fråga om användarens rätt till informa-

tionsfrihet och bibliotekens rätt till autonomi i fråga om titelval. 

Den demokratiska diskursen i förhållande till andra diskurser i källmaterialet 

För att kunna visa på vilken typ av diskursiv förändring som den demokratiska 

diskursen egentligen kan sägas innebära behöver den belysas i förhållande till ser-

vice- och användardiskursen och den kommersiella diskursen. 

Som jag har visat konstrueras e-böcker inom service- och användardiskursen 

som särskilt tillgängliga jämfört med tryckta böcker, tillgängligheten förmodas i 

sin tur gagna bibliotekets användare. När e-boksfrågan diskuteras uppenbarar sig 
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en parallell mellan föreställningen om e-bokens tillgänglighet och den demokra-

tiska diskursen. Detta kan exempli ieras med ett citat ur ”e-boksutlånen – ett di-

lemma för folkbiblioteken”: 

Men e-boksfrågan berör också sådant som handlar om bibliotekens uppdrag ifråga om till-
gänglighet och att nå nya grupper samt bibliotekens autonomi ifråga om titelbredd. (9, s.8) 

Här konstateras att tillgänglighet och att nå nya grupper är en del av bibliotekens 

uppdrag; att göra sig tillgänglig och att nå nya grupper handlar i det här fallet om 

att tillhandahålla e-böcker åt användarna. Detta kan jämföras med hur det att bib-

lioteken måste begränsa utlåningen av e-böcker inom den demokratiska diskursen 

framställs som något som strider dels mot bibliotekens uppdrag att tillhandahålla 

fri information, men också mot tanken på digital media som är att den ska vara 

tillgänglig (18, s.45). Inom den demokratiska diskursen är det också användarens 

rätt till fri information och bibliotekens autonomi som bildar vad som benämns 

som ett biblioteksperspektiv (12, s.22). Borde inte detta innebära att tillgänglig-

hetsaspekten i själva verket är en del av den demokratiska diskursen? Jag menar 

att det rör sig om samma grundläggande föreställning, men att den demokratiska 

diskursen skiljer sig från tillgänglighetsaspekten genom att tydligt artikulera prin-

cipen om användarens rätt till fri information. Den delade föreställningen är att det 

ingår i bibliotekens uppdrag att tillhandahålla e-böcker åt användare. Som jag har 

visat i föregående avsnitt är det dock enbart inom den demokratiska diskursen 

man argumenterar för tillhandahållande av e-böcker utifrån en princip om infor-

mationsfrihet. Informationsfrihet och att fritt tillhandahålla information är uttryck-

ligen utgångspunkten inom den demokratiska diskursen (12, s.22; 18, s.45). Sam-

ma sak gäller även uppfattningen om bibliotekens rätt till i autonomi ifråga om 

vilka e-bokstitlar som ska k pas in. I ”e-boksutlånen – ett dilemma för folkbiblio-

teken” nämns bibliotekens autonomi, men det är först i och med den demokratiska 

diskursen som autonomin formuleras som en del av principen om informationsfri-

het. 

Jag har visat att den kommersiella diskursen kan sägas konstruera en relation 

mellan biblioteket och användaren som påminner om den mellan kund och kom-

mersiell aktör. Den kommersiellt präglade diskursen uppenbarar sig också i språk-

bruket, exempelvis genom att man talar om bibliotekens utbud av e-böcker, som 

här i ”Digital  i liotekssatsning i Norr otten”: 

I 13 av länets 14 kommuner kan man nu låna böcker utan att besöka biblioteket. Det är bara 
att ladda hem någon av de 900 e-böckerna via bibliotekens hemsida. Utbudet består av skön-
litteratur, facklitteratur och barnlitteratur. (2, s.17) 

Som jag tidigare har visat syftar utbud på varor eller tjänster till salu, vilket kan 

tyckas vara en anmärkningsvärd tillämpning av ordet med tanke på att folkbiblio-

tekslån enligt bibliotekslagen ska vara avgiftsfria (Riksdagens webbsida > Doku-
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ment & lagar > Lagar > Svensk författningssamling > Bibliotekslag (1996:1596)). 

Här rör det sig naturligtvis inte om att bibliotekslån av e-böcker plötsligt har blivit 

avgiftsbelagda för låntagarna. Däremot har bibliotekets uppdrag här klätts i en 

kommersiell språkdräkt, där e-böcker i förhållande till bibliotek diskursivt kon-

strueras med drag av marknadslogik. Det måste dock påpekas att den kommersiel-

la och demokratiska diskursen om e-böcker kan användas samtidigt, som här i 

”DRM-fritt på bibblan”: 

Stockholms stadsbibliotek arbetar för att förenkla användningen av e-medier genom att erbju-
da DRM-fria e-böcker men även genom tankar på en biblioteksfond som i framtiden kan ge ett 
större utbud. (14, s.8)   

Biblioteken är en viktig neutral och oberoende aktör vad gäller det breda litteraturutbudet i 
samhället men hindras alltså av kommersiella krafter att låna ut det publicerade materialet. 
(14, s.8) 

Här framställs biblioteken som en neutral och oberoende aktör i motsatsställning 

till kommersiella krafter, samtidigt som bibliotekets värv beskrivs med den kom-

mersiella termen utbud. På ett liknande vis förekommer utbud och tillgängliggöra 

 äxel is i ”E- oks r gan m ste    en l sning!”: 

Likt Johan Greiff ser vi det som en självklarhet att alla böcker, både digitala och fysiska, ska 
finnas på biblioteken. I grunden handlar det om människors rätt till informationsfrihet, genom 
bibliotek som utan censur eller begränsningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra 
informationskällor som krävs. Av folkbiblioteksmanifestet framgår att folkbiblioteken ska 
göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för sina användare. Folkbibliotekens 
samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av censur. (12, s.22) 

En kommersiell och demokratisk diskurs kan tyckas vara väsensskilda; som jag 

visat framställs biblioteken som en neutral och oberoende aktör, skild från kom-

mersiella kra ter som hindrar  i lioteket  r n att ut  ra sitt  är . I s   äl ”DRM-

 ritt p   i  lan” som i ”E- oks r gan m ste    en l sning!” an änds emellertid 

tillgängliggöra och utbud för att tala om samma sak, nämligen bibliotekens möj-

ligheter att tillhandahålla e-böcker, vilket mer eller mindre explicit motiveras med 

rätten till informationsfrihet. Begreppet utbud kan därför när det förekommer 

inom den demokratiska diskursen betraktas som ett sätt att föra fram den demo-

kratiska diskursens kärna, principen om informationsfrihet. Fairclough menar att 

diskursiv förändring lämnar spår i texter i form av motsägelsefulla språkliga ele-

ment. Men när förändringen sprids och konsolideras kommer det som först uppfat-

tades som motsägelsefullt att obemärkt ha integrerats in i texten (Fairclough 1992, 

s.97). Tillgängliggöra respektive utbud kan inte sägas vara motsägelsefulla språk-

liga element i den bemärkelsen att relationen mellan dem utgör en dikotomi. Ett 

utbud kan exempelvis vara mer eller mindre tillgängligt. Orden har emellertid 

skilda konnotationer, på så vis att utbud syftar på varor eller tjänster medan till-

gängliggöra är avlett från tillgänglig och avser det som går att få tag på och an-
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vända (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: tillgänglig [2012-05-09]). 

Att utbud respektive tillgängliggöra används för att tala om samma sak trots or-

dens skilda konnotationer kan vara ett tecken på att en diskursiv förändring har ägt 

rum. Om förändringen obemärkt har integrerats in i texten går förstås inte att säga 

med säkerhet, men det att orden används för att tala om samma sak tyder på att 

texternas skapare inte gör någon väsentlig åtskillnad mellan dem.   

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns likheter mellan servicediskur-

sen och den demokratiska diskursen i det att man framhåller en uppfattning om att 

biblioteken ska bistå användare med e-böcker. Den kommersiella diskursen och 

den demokratiska diskursen liknar varandra i det att båda använder det marknads-

ekonomiska begreppet utbud för att beteckna bibliotekens bestånd av e-böcker. I 

detta avseende kan den kommersiella och den demokratiska diskursen eventuellt 

betraktas som integrerade. Trots dessa likheter mellan de olika diskurserna kan 

den demokratiska diskursen sägas innebära en diskursiv förändring i det att den 

tillskillnad från övriga diskurser framhåller tillhandahållande av e-böcker som en 

rättighet. 

Övergripande diskursiva förändringar 

Avslutningsvis behöver några övergripande diskursiva förändringar i källmateria-

let belysas. Från 2005 till 2010 präglas rapporteringen i de undersökta texterna av 

en determinism kring e-böcker i förhållande till bibliotek. Rubrikerna från några 

av de texter som publicerades 2005-2010 illustrerar kärnan i rapporteringen: ”E-

böckerna tar   er”  1), ”E-  cker l nas allt mer”  3), ”E-boken – en pigg och 

snabbväxande 10- ring”  4), ”Stort sug e ter e-böcker på Sveriges universitetsbib-

liotek”  5), ”E-böckerna ökar i Östergötland”  6). Den samlade bilden är en där e-

böcker framstår som ett medieformat på stark frammarsch. Jag har visat att rubri-

kerna ”E-böckerna tar över” och ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10- ring” 

lyfter fram e-boken som föremål samtidigt som bibliotekens roll som aktör tonas 

ned. De två rubrikerna kan sägas fokusera mer på följderna än på det beslut som 

givit upphov till följderna. Orsakssambandet, att e-böckerna ökar till följd av att 

biblioteken köper in dem, görs inte explicit och ställs därmed i bakgrunden. Enligt 

Fairclough tjänar den här typen av framställningar till att dölja makt (Fairclough 

2001, s.43), i det här fallet är det makten som bibliotek har att fatta beslut över 

sina inköp som lämnas implicit, och rubrikerna ger intrycket att e-böckerna är 

något som ökar av egen kraft. Samtidigt används ordet satsning för att syfta till 

bibliotekens insatser kring e-  cker, som här i ”Stort sug e ter e-böcker på Sveri-

ges uni ersitets i liotek”: 

Biblioteksbladet har undersökt användningen av e-böcker på universitetsbiblioteken i Uppsa-
la, Lund, Stockholm, Linköping och Umeå. Erfarenheterna är likartade men universiteten har 
också särskilda behov som kräver specifika satsningar. (5, s.8) 
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Här handlar det om att biblioteken kan behöva vidta åtgärder för att främja och 

underlätta användningen av e-böcker, för att därigenom bli mer tillgängliga. Jag 

visade också att det i rubriker och ingresser hos texterna ”E-böckerna tar ö er” 

(1), ”E-  cker l nas allt mer” (3) och ”E-  ckerna  kar i Österg tland” (6) finns 

en tendens att framställa utlåningen av e-böcker som mer utbredd än vad den 

framstår som sett till övrigt textinnehåll. I avsnittet E-böckerna regerar visade jag 

på en diskurs i ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10- ring”  4) och i ”Den 

platta revolutionens  r”  7) som uttrycker uppfattningen att e-medier och e-böcker 

kommer att ersätta bibliotekens tryckta informationskällor i ett framtida digitalt 

kunskapssamhälle. Sett till de presuppositioner som görs om bibliotekets framtid 

framstår dessa diskurser tillsammans i sin övertygelse om att e-boken har en given 

plats på biblioteket som deterministiska.  

I ”Den platta re olutionens  r” an änds på samma gång ordet investering för 

att visa på farhågor kring kostamma e-boksinköp (7, s.6). Potentiellt problematis-

ka aspekter med ett digitalt bokbestånd lyfts alltså fram samtidigt som texten präg-

las av en deterministisk diskurs. I ”E-boksexplosionen – en luftbubbla?”  8) kriti-

seras Kulturrådets sätt att föra e-boksstatistik utifrån utgångspunkten att e-böcker 

utifrån statistiken framstår som mer efterfrågade än vad man egentligen har belägg 

för att påstå. Som jag har visat kan texten också läsas som en kritik av vad textför-

fattaren uppfattar som en dominerande diskurs, och avviker från de deterministiskt 

präglade diskurserna genom att ifrågasätta e-bokens popularitet.  

I och med ”Den platta re olutionens  r” och ”E-boksexplosionen – en luft-

 u  la?” börjar det mellan 2010-2011 förekomma diskurser som konstruerar e-

bokens förhållande till biblioteken utifrån pessimistiska perspektiv. Diskussion 

kring e-boksfrågan inleds i och med ”e-boksutlånen – ett dilemma för folkbiblio-

teken”  9) och så småningom uppträder den demokratiska diskursen. Att e-bokens 

förhållande till biblioteken diskursivt konstrueras ur pessimistiska perspektiv bör 

inte förstås som att e-böcker framställs negativt; med pessimistiska perspektiv 

avser jag snarare det att man börjar lyfta fram olika problem kring e-böcker på 

bibliotek. Det handlar exempelvis om att bibliotek måste sätta tak för sin e-

boksbudget eller begränsa utlåningen av e-böcker (7, s.7; 12, s.22; 16, s.17), att 

folkbiblioteken inte fritt kan välja titlar ur e-bokdistributören Elibs sortiment och 

att de tekniska lösningarna inte är användarvänliga (9, s.8-9; 16, s.16). En övergri-

pande diskursiv förändring kan således sägas bestå i den fokusförskjutning som 

sker. Här är det återigen viktigt att understryka att förändring inte innebär att dis-

kurserna avlöser eller ersätter varandra; källmaterialet präglas snarare av en mång-

fald diskurser. Det är därför mer korrekt att tala om förändring så till vida att det 

tillkommer perspektiv utifrån vilka relationen mellan e-böcker och bibliotek dis-

kursivt framställs.    
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Diskurserna i förhållande till det biblioteks- och informa-

tionsvetenskapliga fältet 

I detta avsnitt besvaras den sista frågeställningen genom att diskurserna analyseras 

i förhållande till sociala praktiker inom det biblioteks- och informationsvetenskap-

liga fältet. Tyngdpunkten ligger på att diskutera om diskursiva och sociala prakti-

ker reproducerar eller transformerar varandra, och på att diskutera hur kunskaps- 

och värdesystem (Fairclough 1992, s.237-238) som kommer till uttryck inom den 

diskursiva praktiken förhåller sig till det biblioteks- och informationsvetenskapli-

ga fältet. Diskussionen är indelad i två delar, där den första delen behandlar den 

konflikt mellan bibliotek och bokbransch som framkommer inom den demokratis-

ka diskursen, och sätter den demokratiska diskursen i förhållande till en diskus-

sion om informationsbegreppet. Den andra delen diskuterar hur e-boken diskursivt 

konstrueras som en bärare av framtidsvisioner. 

En klassisk konflikt 

Att konflikter uppstår mellan bibliotek och upphovsrättsinnehavare, samt deras 

företrädare är inget unikt för e-boken som medium. I artikeln ”Values Con lict in 

the Digital Environment: Librarians Versus Copyright Holders” (2000) diskuterar 

Laura N. Gasaway hur digitaliseringen av biblioteken har lett till ökade motsätt-

ningar och en allt mer hätsk ton mellan bibliotekarier och upphovsrättsinnehavare, 

och upphovsrättsinnehavarnas företrädare – förlag och publicister (Gasaway 2000, 

s.115). I artikeln redogör Gasaway inte specifikt för e-böcker men för e-resurser i 

bred bemärkelse, och diskuterar hur den digitala teknikens intåg på ett grundläg-

gande sätt har förändrat förutsättningarna för både bibliotek och upphovsrättsin-

nehavare genom att möjligheten att producera exakta högkvalitetskopior avsevärt 

har förenklats. Den nya teknologin har också skapat fler medel genom vilka upp-

hovsrättsinnehavare kan kontrollera sina verk på sätt som tidigare inte var möjliga. 

Samtidigt har den digitala tekniken inneburit att intrång i upphovsrätten blivit svå-

rare att upptäcka och spåra; försvinner kontrollen över ett verks innehåll riskerar 

verkets värde att förstöras, och när innehållet väl har reproducerats finns inga möj-

ligheter att på juridisk väg återställa kontrollen (Gasaway 2000, s.119). Gasaway 

menar att upphovsrättsinnehavare och bibliotekarier delar vissa uppfattningar 

kring information, så som värdet av att tillhandahålla pålitlig och oförvanskad 

information. Bibliotekarier tenderar emellertid att betrakta fri tillgång till informa-

tion som något som hör till det allmänna bästa, medan upphovsrättsinnehavare och 

publicister betraktar upphovsrättsskyddade verk som privat egendom som kan 

kommersialiseras – vidare förväntar sig upphovsrättsinnehavare och publicister 

också möjligheten att kontrollera sina verk och att den intellektuella äganderätten 

värnas (Gasaway 2000, s.115-117). Gasaway är inte ensam om att beskriva det 

offentliga biblioteket som en institution inriktad på det allmänna bästa. I The Elec-
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tronic Book: The Change of Paradigm for a changing bookmarket (2005) menar 

Daniela  i ko i  att id n om det allmänna  ästa är en princip som är in  ggd i 

det offentliga biblioteket som institution. Därmed är biblioteket också en offentlig 

angelägenhet, och det är samhället som måste besluta om de juridiska begräns-

ningar som tillämpats på den tryckta boken även ska tillämpas på den elektroniska 

boken   i ko i  2005, s.17).  

Vidare menar Gasaway att människors rätt till information är det viktigaste 

kärnvärdet för bibliotekens del; de offentliga biblioteken fungerar i samhället som 

en gemensam intellektuell resurs som bekostas med offentliga medel (Gasaway 

2000, s.121). Biblioteken utmanar också auktoriteter genom att stödja principen 

om att tillhandahålla information som redogör för olika perspektiv av en fråga 

(Gasaway 2000, s.117, 121). Det är nödvändigt att påpeka att Gasaway diskuterar 

bibliotek och upphovsrättsinnehavare utifrån ett amerikanskt perspektiv, och att de 

delar av resonemanget som rör amerikansk lagstiftning inte är möjliga att överföra 

till en svensk bibliotekskontext. Likaså finns fallgropar i att tillskriva biblioteket 

som institution olika värderingar, med tanke på att olika förutsättningar råder 

inom olika typer av biblioteksverksamheter. Gasaway menar själv att hennes reso-

nemang om bibliotekens respektive upphovsrättsinnehavares värderingar riskerar 

att bli allt för generaliserande, och att varje enskild individ inom respektive grupp 

inte nödvändigtvis omfattar de värderingar hon tillskriver dem (Gasaway 2000, 

s.117). Med denna gardering i minnet är det trots allt möjligt att se att vad Gasa-

way beskriver som bibliotekets kärnvärden är det som återkommer inom den de-

mokratiska diskursen, som här i ”E- oks r gan m ste    en l sning!”: 

I grunden handlar det om människors rätt till informationsfrihet, genom bibliotek som utan 
censur eller begränsningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra informationskällor 
som krävs. Av folkbiblioteksmanifestet framgår att folkbiblioteken ska göra alla slag av kun-
skap och information tillgängliga för sina användare. Folkbibliotekens samlingar och utbud av 
tjänster skall inte vara föremål för någon form av censur. Enligt IFLA:s förklaring om biblio-
tek och intellektuell frihet ska bibliotek och biblioteksanställda stå fast vid principen om den 
oförhindrade tillgången till information. (12, s.22) 

Här framkommer just vad Gasaway benämner som bibliotekets viktigaste kärn-

värde: människors rätt till informationsfrihet. Även principen att tillhandahålla 

information som redogör för olika perspektiv framkommer genom hänvisningen 

till intellektuell frihet och oförhindrad tillgång till information, där man stödjer sig 

på IFLA:s förklaring om intellektuell frihet (IFLA:s arkivs webbsida > IFLA pub-

lications > Policies and Procedures > Statements > Statement on Libraries and 

Intellectual Freedom). Gasaway menar att det bland publicister ibland finns en 

uppfattning om att bibliotekarier med rätten till fri information avser att bibliote-

ken inte ska behöva betala för de resurser de köper in. En mer korrekt uppfattning 

är dock enligt Gasaway att bibliotekarier vill betala för bibliotekets resurser, men 

att de anser att resurserna bör vara gratis och obegränsat tillgängligga för använda-

ren först efter det att biblioteket betalat licenskostnaderna (Gasaway 2000, s.122, 
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133-134). Även denna uppfattning kan beläggas inom den demokratiska diskur-

sen: 

Med informationsfriheten som utgångspunkt är det inte hållbart med en ordning där någon an-
nan än biblioteket självt avgör vad av utgivningen som ska köpas in eller där man tvingas sätta 
tak för hur många gånger en e-bok kan lånas ut. (12, s.22) 

Att behöva sätta tak för hur många gånger en e-bok kan lånas ut framställs här 

som en oacceptabel begränsning av informationsfriheten. Publicisters målsättning 

att bedriva vinstdrivande verksamhet krockar således med bibliotekens uppdrag. 

 i ko i  som speci ikt diskuterar den elektroniska boken menar i likhet med Ga-

saway att det är bibliotekariers möjligheter att förse människor med information 

utan att behöva begränsas av tid och rum som har skapat spänningar i förhållande 

till de vinstdrivande informationsproducenterna   i ko i  2005, s.18). Enligt 

 i ko i  ligger den stora utmaningen i att besluta om hur de inneboende möjlig-

heter e- oken som resurs har ska an ändas.  i ko i  menar att det är a  st rsta 

vikt att bibliotek och publicister finner gemensamma lösningar genom att tydligt 

definiera exakt vad det är man vill använda e-boken till   i ko i  2005, s.95). 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är inter-

nationell företrädare för bibliotekens intressen, och här hän isar  i ko i   land 

annat till IFLA:s hållning i upphovsrättsfrågor och det faktum att IFLA tydligt tar 

ställning för att värna även den digitala upphovsrätten   i ko i  2005, s.97). 

 i ko i  a ser det att existerande begränsningar som gäller tryckt material även 

bör utsträckas till digitalt material (IFLA:s arkivs webbsida > IFLA publications > 

Policies and Procedures > IFLA Position on Copyright in the Digital Environment 

> English). Inom den demokratiska diskursen framförs en förväntan på att folkbib-

lioteken inte ska behöva sätta utlåningstak för e-böcker. Men i förhållande till 

IFLA:s hållning i digital upphovsrätt framstår förväntningar på något som liknar 

obegränsad utlåning av e-böcker som orealistiska. I ”Del I: P   ilken  r ga är e-

 oken ett s ar?” menar Mats Dahlstr m att  i i  ramtiden sannolikt inte kommer 

se en utan flera e-boktextualiteter, vilket innebär att det inte kommer att gå att 

hitta en enda lösning som alla aktörer blir nöjda med; istället får vi precis som när 

det kommer till den tryckta boken räkna med olika publikationsformer även för e-

boken (Dahlström 2005b, s.49).  

Motsättningen mellan publicisters och bibliotekariers värderingar har lett till 

att båda sidor lagt sig till med vad Gasaway kallar skyttegravsmentalitet, där båda 

sidor upplever att den andra sidan hotar den egna existensen (Gasaway 2000, 

s.116-117). Den enda text i källmaterialet som kan representera publicisters i be-

märkelsen   rlags, upp attning är ”’Biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjäl-

per försäljningen’”: 
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Man bör hålla i minnet att det idag inte finns något undantag i upphovsrättslagen för att få 
låna ut digitala böcker, och därmed är det upp till förlagen att avgöra om de vill att deras 
böcker ska finnas på biblioteken eller ej. (10, s.25) 

Vi är övertygade om att biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen, precis 
som den gjort hittills. Det är fortfarande fler e-böcker som lånas än som säljs, även om för-
säljningen nu börjar hinna ikapp. Samtidigt är flera förlag väldigt oroliga över att utlåningen 
ska kannibalisera på försäljningen, och i och med att de har rättigheterna till böckerna är det 
inte någon självklarhet att biblioteken ska få obegränsad utlåning av e-böcker; det måste lösas 
genom samförstånd mellan bibliotek och förlag. (10, s.25) 

Här förmedlas förlagens uppfattning via e-bokdistributören Elibs vd. Motsättning-

en i fråga om värderingar framgår dock tydligt och man ställer texten mot den 

uppfattning Svensk Biblioteksförenings företrädare ger uttryck för. Där Svensk 

Biblioteksförening betraktar utlåningstak som oacceptabelt menar Elib i egenskap 

av företrädare för förlagen att rätt till obegränsad utlåning av e-böcker inte alls är 

någon juridisk självklarhet. Jag menar att detta väl illustrerar den konflikt mellan 

bibliotek och publicister som Gasaway och  i ko i  beskriver. Konflikten mellan 

förlag och bibliotek som kommer till uttryck inom den demokratiska diskursen 

bör emellertid inte beskrivas som präglad av skyttegravsmentalitet. Trots skarpa 

ordalag uttr cks i ”E- oks r gan m ste    en l sning!” att det eftersträvansvärda är 

en lösning där både biblioteken och förlagen får sitt: 

Den aviserade Litteraturutredningen har här en självklar roll och uppgift. Duckar man för det 
är det pinsamt. Litteraturutredningen kan, tillsammans med andra aktörer, bidra till att presen-
tera en lösning som bejakar upphovsrätten, informationsfriheten och den fria utlåningsrätten. 
Det har gått när det gäller de fysiska böckerna, där även staten är med och tar sitt ansvar. Det 
måste gå även när det gäller e-böckerna. Allt annat är otänkbart. (12, s.22) 

Den demokratiska diskursen kan därmed sägas ligga nära den lösning som Gasa-

way föreslår, nämligen att alla parter i konflikten erkänner de sociala värden som 

relaterar till bibliotek, publicister och upphovsrätt. Dessa sociala värden är enligt 

Gasaway: vikten av en utbildad befolkning, stöd för entreprenörskap, tillgång till 

offentliga bibliotek, betydelsen av att ha en offentlig arena och offentlig tillgång 

till information (Gasaway 2000, s.117). Behovet av att bokbransch och bibliotek 

enas lyfts även fram av  i ko i . Digitaliseringen har skapat en helt ny dynamik 

inom boksektorn, vilket skapar nya roller inom de professioner som kommer i 

kontakt med den elektroniska boken.  i ko i  menar därför att digitaliseringen 

förutsätter intensivt samarbete mellan bibliotekarier, publicister och bokhandlare 

  i ko i  2005, s.116). 

Trots att Gasaway inte specifikt redogör för e-böcker finns paralleller mellan 

den problematik som lyfts fram i Gasaways artikel och inom den demokratiska 

diskursen. Artikeln kan därför sägas föregripa den situation som uppstått i och 

med e-bokens intåg på folkbiblioteken. Jag menar att man därför skulle kunna 

uppfatta den problematik kring e-böcker som luftas genom den demokratiska dis-

kursen som liggandes latent i den nya teknikens möjligheter. Den digitala tekni-
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kens utveckling har inneburit ett aktualiserande av motstridiga värderingar och 

fördjupat åsiktsskillnader mellan parterna (Gasaway 2000, s.116). Som Gasaway 

visar med sin artikel har biblioteken tagit till sig den nya tekniken, och diskussio-

nen var aktuell redan när artikeln publicerades år 2000, även om den då inte gällde 

e-böcker. Den demokratiska diskursen om e-böcker som framkommit i källmateri-

alet kan i detta avseende sägas spegla den sociala praktiken på det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet i det att den aktualiserar principer och frågor som 

har varit aktuella för biblioteken i snart femton år. Ur detta avseende kan den de-

mokratiska diskursen också sägas förhålla sig i linje med den sociala praktiken 

inom fältet och det värdesystem som existerar där, med tanke på att de värderingar 

som åberopas inom den demokratiska diskursen inte relaterar specifikt till e-

böcker utan snarare kan sägas vara ett uttryck för ett av det offentliga bibliotekets 

kärnvärden, nämligen informationsfrihet. Fairclough menar att man kan förvänta 

sig en konventionell diskursiv praktik där den sociala praktiken är någorlunda 

stabil (Fairclough 1995a, s.60). Den demokratiska diskursen utgör således ett ex-

empel på hur den diskursiva praktiken speglar den sociala praktiken, genom att 

den bygger vidare på ett redan existerande värdesystem där rätten till fri informa-

tion utgör ett av det offentliga bibliotekets kärnvärden. 

Den demokratiska diskursen och informationsbegreppet 

Rätten till informationsfrihet som inom den demokratiska diskursen används för 

att argumentera för att e-böcker bör finnas på biblioteken skulle kunna betraktas 

som ett avsteg från den sociala praktiken på det biblioteks- och informationsve-

tenskapliga fältet, i synnerhet om man sätter diskursen i förhållande till olika möj-

liga definitioner av informationsbegreppet. Som jag tidigare har visat görs ingen 

uttalad eller klar åtskillnad mellan innehåll och fysisk beskaffenhet inom den de-

mokratiska diskursen. Möjligheten att elektroniska böcker inte skulle finnas till-

gängliga på folkbiblioteken anses rent av vara ett hot mot informationsfriheten. 

Någon definition av vad som avses med information i informationsfrihet ges inte 

inom den demokratiska diskursen. I Looking for information: A Survey of Rese-

arch on Information Seeking, Needs and Behavoir (2002) diskuterar Donald O. 

Case olika möjliga definitioner av informationsbegreppet, och jag kommer nu att 

kortfattat redogöra för de definitioner Case lägger fram. I vardagliga sammanhang 

kan det förefalla överflödigt att definiera ordet information eftersom alla förstår 

vad det innebär; samtidigt används ordet i en mängd olika sammanhang – bland 

annat om problemlösning, beslutsfattande, kognitionsförmågor, kommunikations-

processer, dokumenterad kunskap och informationsbärande objekt, exempelvis 

dokument (Case 2002, s.42-43). Eftersom ordet information används i skiftande 

sammanhang uppstår oundvikligen begreppsförvirring, och en enhetlig, brett ac-

cepterad definition av begreppet information saknas (Case 2002, s.58). Case me-

nar att de flesta informationskoncept innehåller åtminstone ett av fem olika krite-
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rier som måste uppfyllas för att man ska kunna säga att det är frågan om informa-

tion, samtidigt som varje enskilt kriterium också för med sig en specifik proble-

matik då det tillämpas på begreppet information (Case 2002, s.50). Det första kri-

teriet rör ovisshet. Här är frågan om något, för att få kallas information, behöver 

bidra till att minska ovisshet eller på annat sätt vara användbart. Att förutsätta an-

vändbarhet i information är problematiskt eftersom det kräver att informationen 

används för att kunna betecknas som information; visshetskriteriet har däremot 

funnits vara en viktig om än inte en essentiell förutsättning (Case 2002, s.51-52). 

Problemet med visshetskriteriet är att tillförsel av information under vissa om-

ständigheter kan öka snarare än minska ovisshet. Somliga informationskoncept 

förutsätter att information måste vara strukturerad eller processartad, men brottas 

då med problematiken att definiera mental struktur respektive process, och med 

frågan om eller på vilket sätt tillförsel av information påverkar befintliga mentala 

strukturer (Case 2002, s.53-56). Avsikt är ett kriterium för information som har 

befunnits som användbart, eftersom information i flera avseenden förutsätter 

kommunikation. Samtidigt används informationsbegreppet ibland för att beteckna 

något som kommuniceras utan avsikt, naturen är exempelvis något som ger oss 

information om vår omvärld (Case 2002, s.56-57). I nära koppling till filosofiska 

diskussioner om sanningsbegreppet har en del forskare framfört tanken att sanning 

är en förutsättning för att något ska kunna betraktas som information. Svårigheten 

med att ha sanning som ett kriterium är förstås att det inte alltid går att veta om 

något är sant eller falskt, samtidigt som observationer av informationssökningsbe-

teende visar att människor tenderar att värdesätta information utan att känna till 

dess sanningshalt (Case 2002, s.57-58). Det kriterium som skulle förefalla att ha 

störst betydelse i förhållande till den demokratiska diskursens användande av or-

det information är kroppslighet som förutsättning för information. Enligt Case är 

en ofta förekommande uppfattning att information kan ha en fysisk form, utan att 

det samtidigt finns explicita krav på fysisk form som förutsättning; undantaget är 

sammanhang där kroppslighet avser elektriska impulser i en mänsklig hjärna, det 

vill säga information i betydelsen tankar (Case 2002, s.52-53).  

Det är kanske inte möjligt att uttömmande redogöra för alla olika definitioner 

av informationsbegreppet, men om man betraktar Cases redogörelse som en över-

blick får man en uppfattning om den mångfald av definitioner som förekommer 

inom det informationsvetenskapliga fältet. Hur förhåller sig då den demokratiska 

diskursen till den sociala praktik som är det informationsvetenskapliga fältet? 

Trots att den demokratiska diskursen är centrerad kring rätten till informationsfri-

het och därmed informationsbegreppet, tycks användandet av begreppet inom dis-

kursen inte sammanfalla med något av de kriterier som tas upp i Cases diskussion. 

Den demokratiska diskursen hänvisar till principen om informationsfrihet som 

skäl till varför e-böcker bör finnas på folkbibliotek, vilket skulle kunna uppfattas 

som att diskursen ansluter till kroppslighet som kriterium. Samtidigt definieras 

inom den demokratiska diskursen inte vad som avses med information. Någon 
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klar åtskillnad mellan information i bemärkelsen innehåll och information i be-

märkelsen fysisk beskaffenhet görs inte inom diskursen. Principen om rätten till 

information används inom diskursen som argument för varför folkbiblioteken bör 

slippa restriktioner kring titelinköp och kring antalet möjliga utlån, vilket antyder 

att det i själva verket är en fråga om information i bemärkelsen innehåll. Men ar-

gumentet används i praktiken för att lyfta fram varför e-böcker som resurs har en 

plats på folkbiblioteken. Argumentet att e-boken måste finnas på folkbiblioteket 

för att garantera informationsfriheten har emellertid relevans endast under förut-

sättning att informationen, i bemärkelsen innehåll, inte finns att tillgå i en annan 

fysisk form – exempelvis som tryckt bok. Att samma information finns tillgänglig 

i tryckt form är emellertid inget som tas upp inom den demokratiska diskursen. 

Principen om rätten till informationsfrihet används sålunda för att argumentera för 

tillgången till en specifik resurs, en typ av bok av särskild fysisk beskaffenhet – 

den elektroniska eller digitala boken. Detta gör att användandet av principen om 

informationsfrihet, och därmed bruket av informationsbegreppet inom diskursen i 

någon kan sägas avvika från de möjliga definitioner Case redogör för. Inte ens 

kroppslighet som kriterium innebär att information för att få betraktas som sådan, 

måste ta form av en specifik resurs (Case 2002, s.52). Ur detta perspektiv skulle 

man alltså kunna betrakta användandet av informationsbegreppet inom den demo-

kratiska diskursen som innovativt i förhållande till den sociala praktiken. När den 

sociala praktiken är flytande och instabil tenderar det enligt Fairclough att avspeg-

la sig i den diskursiva praktiken som då tar kreativa och innovativa uttryck (Fairc-

lough 1995a, s.60-61).  I det här fallet kan den demokratiska diskursens innovativa 

tillämpning av informationsbegreppet sägas avspegla en flexibel social praktik. 

Den sociala praktiken kring informationsbegreppet kan betecknas som flexibel 

med tanke på att en enhetlig, allmänt accepterad definition av information saknas 

på det informationsvetenskapliga fältet (Case 2002, s.58). 

Detta innebär inte den demokratiska diskursen definierar informationsbegrep-

pet utifrån e-boken. Som jag har visat tyder innebörden i diskursen på att det i 

själva verket är en fråga om information i betydelsen innehåll, trots att argumente-

randet rör rätten till en specifik resurs snarare än innehållet i sig. Något som enligt 

Case bidrar till förvirringen kring informationsbegreppet är bland annat att infor-

mation används för att hänvisa till så väl dokumenterad kunskap som till de speci-

fika objekt eller dokumenttyper som bär eller lagrar kunskapen (Case 2002, s.43). 

I och med vagheten kring informationsbegreppets definition kan den demokratiska 

diskursen således använda principen om rätten till informationsfrihet för att främja 

e-boken som resurs. Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv kan detta upp-

fattas som problematiskt. Fairclough menar att ideologi påverkar allra mest kraft-

fullt då den är förmedlas obemärkt. Ideologi förmedlas obemärkt och blir osynlig 

inom en diskurs när den inte uttrycks explicit, utan genom att underliggande anta-

ganden placeras i texten, avsedda att leda läsarens tolkning av texten i en viss 

riktning; för att förstå texten måste läsaren koppla ihop antagandena och bidrar på 
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så vis själv till att reproducera det ideologiska innehållet (Fairclough 2001, s.71). 

Inom den demokratiska diskursen hävdas att informationsfriheten hotas om folk-

biblioteken måste sätta tak för e-boksutlånen och inte fritt kan välja vilka av förla-

gens e-bokstitlar som ska köpas in – trots att det av detta inte följer att informatio-

nen i bemärkelsen innehåll inte finns tillgänglig för biblioteken i annan fysisk 

form, exempelvis genom att titlarna finns som tryckt bok. Mottagaren av diskur-

sen väntas således koppla ihop informationsfrihet med tillgången på e-böcker som 

resurs, även om en sådan koppling inte är helt rimlig. Den implicita kopplingen 

som mottagaren måste göra resulterar följaktligen i att diskursen framförallt främ-

jar e-boken i egenskap av resurs, även om diskursen gör det utifrån principen om 

rätt till informationsfrihet.  

E-boken som bärare av framtidsvisioner 

I Myten om informationssamhället (1987) diskuterar Emin Tengström de följder 

som informationsteknikens och vetenskapens utveckling har fått för samhällets 

sätt att förhålla sig till framtiden. Påståendet att informationssamhället är en myt 

kan idag uppfattas som förlegat, hur ordet myt används i sammanhanget behöver 

därför klaras ut. Tengström menar inte myt i religiös bemärkelse eller i betydelsen 

lögn, utan myt i en företagsekonomisk mening där ordet avser de uppfattningar 

som finns hos företag om vad som bör och inte bör göras och därmed styr företa-

gets handlande (Tengström 1987, s.42). Följaktligen rör sig Tengströms diskus-

sion kring hur olika bilder av eller myter om informationssamhället styr de hand-

lingsstrategier vi lägger upp för att förbereda oss inför framtiden. Tengström me-

nar att det är nödvändigt att göra sig en uppfattning om framtiden för att kunna 

orientera sig i tillvaron, hade vi ingen uppfattning om vilken riktning vi var på väg 

i skulle vi bli handfallna; framtidsbilderna behövs för att legitimera handlingar 

och beslut i nuet (Tengström 1987, s.19-20). Dominerande framtidsbilder sprids 

av inflytelserika grupper i sådan utsträckning att de till sist framstår som självkla-

ra, och det är därför viktigt att framtidsbildernas ideologiska inslag granskas kri-

tiskt (Tengström 1987, s.24, 27). I detta avseende påminner Tengströms resone-

mang om Faircloughs kritiska diskursanalys, där ideologi genom diskursiv praktik 

görs till ett naturligt inslag tills att den inte längre uppfattas som ideologisk utan 

som på förhand given (Fairclough 1992, s.87 ff).    

När Tengström målar upp informationssamhällets drag framträder några likhe-

ter med de diskurser kring e-böcker och bibliotek som finns i källmaterialet. En 

föreställning kring informationssamhället är att informationstekniken oavbrutet 

kommer att fortsätta utvecklas i hög takt, utan något avstannande i sikte (Teng-

ström 1987, s.31). När det kommer till e-böcker och bibliotek motsvaras denna 

föreställning av de diskursiva tendenser jag har beskrivit i avsnitten Den personi-

fierade e-boken, E-böckerna tar över? och E-böckerna regerar. Jag har visat hur 

e-böcker framställs som självständigt handlande subjekt som ökar av egen kraft, 
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samtidigt som e-boksutlåningen genom rubriker och ingresser framställs som kraf-

tigt ökande. Genom att framställa e-böcker som en resurs på stark frammarsch 

bildas en parallell till den framtidsbild som Tengström beskriver. Ett exempel på 

detta är ingressen till ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10- ring”: 

De svenska universitetens satsning på elektroniska böcker går snart in i sitt andra decennium. 
Men fortfarande befinner sig informationsresursen i ett utvecklingsstadium. Stora belopp 
pumpas in i nya lösningar och marknadsaktörerna försöker övertrumfa varandra. En sak är 
dock säker: e-boken har skrivit in sig på universiteten för all överskådlig framtid. (4, s.4) 

E-boken som informationsresurs må befinna sig i ett utvecklingsstadium, men 

utvecklingens slutmål går inte att ta miste på; för universitetsbibliotekens del har 

e-boken kommit för att stanna. E-boken är en informationsresurs och som sådan 

uppför den sig i enlighet med den föreställning om informationssamhället som 

Tengström presenterar; diskursivt framställs e-boken deterministiskt och som en 

självständigt ökande kraft, i likhet med den oavbrutna informationstekniska ut-

veckling som den är en del av. En annan föreställning om informationssamhället 

som presenteras av Tengström är idén om de massiva följder som informations-

tekniken kommer att få för samhället. Tanken är att inte någon enda del av sam-

hället kommer att förbli oberörd av utvecklingen som sker på den informations-

tekniska fronten, och manifesteras i påståenden om papperslösa kontor och ett 

kontantlöst samhälle (Tengström 1987, s.31-32). I avsnittet E-böckerna regerar 

visade jag på föreställningar som frammanas på diskursiv väg där ett framtida di-

gitalt kunskapssamhälle förutspås. Påståenden om det papperslösa kontoret mot-

svaras av en föreställning om det papperslösa biblioteket, i ”Den platta re olutio-

nens  r”: 

När litteraturen reducerats till en anonym fil kan man också fråga sig hur bokhandlarna skall 
kunna konkurrera med biblioteken. (7, s.7) 

-Jag tror att det är fullt möjligt att e-boken och läsplattan kommer att påverka hela litteratur-
processen, från skrivandet till distribuerandet och läsandet, menar Py Söderström.  

Med tanke på de konsekvenser som vi redan idag kan förutse, framstår denna ståndpunkt 
närmast som ett understatement. I de omkring 50 kvadratcentimetrarna plast, bakom den oan-
senliga skärmen finns en potential som helt kan skriva om spelreglerna för såväl bokmarknad 
som bibliotek. Om sen revolutionsåret i historieböckerna skrivs till 2010, 2012 eller 2015, 
torde snarare vara en formalitet. (7, s.10) 

Här är det också värt att lägga märke till skillnader i den representerande respekti-

ve den representerade diskursen. Den representerade diskursen, Jag tror att det är 

fullt möjligt, uttrycks som subjektiv modalitet, medan den representerande diskur-

sen, Om sen revolutionsåret i historieböckerna skrivs till 2010, 2012 eller 2015, 

torde snarare vara en formalitet, är uttryckt som en objektiv modalitet. Den repre-

senterade diskursen framstår därmed som ett uttryck för en subjektiv åsikt, medan 

den representerande diskursen framför något som närmast måste tolkas som en 

objektiv sanning (Fairclough 1992, s.159). Den föreställning Tengström presente-
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rar, idén att informationstekniken får omvälvande följder för samhället, motsvaras 

här av att e-bokens inträde på biblioteken metaforiskt liknas vid en revolution. I 

”Den platta re olutionens  r”  7) är det inte en fråga om pappersboken kommer att 

dö ut, utan när den kommer att göra det. 

Vi behöver alltså framtidsbilder för att orientera oss i nuet och för att kunna 

fatta beslut. Påståendet väcker oundvikligen frågan om varför vissa bilder uppstår. 

Inom den demokratiska diskursen konstrueras frågan om e-bokens vara på folk-

biblioteken genom principen om informationsfrihet som en grundläggande rättig-

hetsfråga – och varför är just e-boken den resurs som framställs som en självstän-

digt ökande kraft som kommer att förändra biblioteken i grunden? Pappersbokens 

död och den elektroniska bokens genombrott har förutspåtts åtminstone sedan 

1980-talet (Tengström 1987, s.126). I ”B ckernas plats i den elektroniska repro-

duktionens tids lder” menar Geo  re  Nun erg att ingen förutsägelse om framti-

den lika effektivt väcker till liv idéer om teknikens påverkan på kulturen, som 

spådomen om bokens död, varför utsagan ter sig lockande för den skribent som 

vill framstå som visionär (Nunberg 1998, s.267). Lockelsen i förutsägelser om 

pappersbokens död utgör emellertid inget svar på frågan om bibliotekens förhål-

lande till e-boken. I essän ”Den sista  oken: Om sätt att lagra och ordna texter” 

sammanfattar Johan Svedjedal bokens historia som en utveckling mot ökande till-

gänglighet. Ändå sedan boktryckarkonstens genombrott har överutgivning av 

böcker ansetts vara ett problem; biblioteken är och vill vara en bokförmedlande 

institution, och har därför tvingats hantera den ständigt ökande mängden böcker 

som tar upp allt fler hyllmeter (Svedjedal 2001, s.33-35). Följaktligen har försök 

att finna lösningar för att hantera de ökande mängderna material inte sällan kom-

mit just från det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som varit i behov 

av att frigöra fysisk plats, vilket Svedjedal visar genom att göra nedslag i den bib-

lioteks- och informationsvetenskapliga historien. Under 1900-talets början utveck-

lade bibliografen Paul Otlet idéer om registerkort som skulle klassificeras och 

föras samman i ett stort uppslagsverk där bibliotekarier skulle kunna återfinna all 

tänkbar information, och idéer om en maskin som skulle göra dokument sökbara 

(Svedjedal 2001, s.39). Första världskrigets utbrott medförde att Otlets idéer inte 

utvecklades vidare, men under mellankrigstiden började man använda mikrofilm 

för att sprida vetenskaplig information – en idé som plockades upp av en bibliote-

karie vid namn Fremont Rider. Riders idé var att filma böcker på mikrokort och 

fästa dem på baksidan av katalogkorten för att bibliotekarierna inte skulle behöva 

ta sig till bibliotekshyllorna för att nå informationen, men inte heller denna idé 

realiserades (Svedjedal 2001, s.40-41). I och med andra världskriget uppstod be-

hov för de allierade att snabbt och säkert kunna utbyta information med varandra. 

Ingenjören Vannevar Bush började skissa på ett slags tidig föregångare till per-

sondatorn, Memex. Uppgiften blev att tänka ut en maskin som kunde hjälpa fors-

kare att hitta just den information de behövde. Memex skulle vara försedd med 

tangentbord och skärmar – kunna lagra bilder av böcker, artiklar, anteckningar och 
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meddelanden och koppla ihop dokumenten genom associativ indexering, det vill 

säga genom att användaren själv kopplade ihop dokumenten med hjälp av klassi-

fikationskoder (Svedjedal 2001, s.43-47). Löst baserat på Bushs Memex formule-

rade psykologen och informationsteoretikern J.C.R. Licklider på 1960-talet idéer 

om en apparat som skulle komma till rätta med överflödet av vetenskaplig infor-

mation. Denna gång stod navigation och inte organisation i fokus, problemet var 

inte förvaringen av böcker utan svårigheten att söka i och flytta tryckt text. Appa-

raten liknar den moderna persondatorn och skulle på given order hämta efterfrå-

gad information med hjälp av ett relevansnätverk som Licklider kallade progkog-

nitivt system, vilket skulle göra boken överflödig (Svedjedal 2001, s.52-55). En 

annan problemlösningsvision som utvecklades under 1960-talet var Project Xana-

du. Med hjälp av hypertext ville projektets utvecklare Ted Nelson skapa ett globalt 

nätverk som skulle ta tillvara den mänskliga tankens associationsbanor på ett sätt 

den tryckta texten inte förmår att göra, Project Xanadu var på så sätt en blåkopia 

av Internet (Svedjedal 2001, s.56-57, 59). Vare sig Memex, Lickliders prokognit-

va system eller Project Xanadu förverkligades någonsin, men tillsammans utgör 

apparaterna försök att lösa pappersbokens problem och är därmed versioner av 

vad Svedjedal kallar Den Sista Boken (Svedjedal 2001, s.18, 82-83). 1900-talets 

försök att hitta lösningar för att organisera information kulminerade med Internets 

tillkomst och digitaliserad lagring av text, vilket ytterligare ökat informationsflö-

det. Paradoxalt nog är det strävan efter att organisera det ökande informationsflö-

det som har givit upphov till uppfinningar som i sin tur ytterligare ökat informa-

tionstillgången (Svedjedal 2001, s.37). Slutligen kommer Svedjedal till e-boken 

och läsplattorna. Svedjedal menar att e-boken och läsplattan har det gemensamt 

med tidigare idéer att de vill lösa pappersbokens problem på samma sätt genom att 

fungera som portabla hjälpmedel. Det digitala bläck som var under utveckling när 

Svedjedal skrev sin essä, kallar han för en bokstavlig strävan att åstadkomma Den 

Sista Boken; i läsplattan ryms ett helt bibliotek i en volym (Svedjedal 2001, s.82).  

Utifrån Svedjedals historiska perspektiv kan e-boken följaktligen betraktas 

som en lösning på bibliotekens problem med att hantera ökande mängder informa-

tion. En förklaring till de deterministiska diskurser kring e-böcker som återfinns i 

källmaterialet och den demokratiska diskursens främjande av e-boken som resurs, 

skulle alltså kunna vara att e-boken ter sig attraktiv ur bibliotekssynpunkt. ”Boom 

för e-boken – och änd  inte”  16) redogör för Kungliga bibliotekets e-

boksutredning som gör gällande att e-boken inte fått något riktigt genombrott i 

Sverige. I texten ställs det uteblivna genombrottet mot bilden av en potentiell för-

delaktig framtid som e-boken skulle kunna bära med sig: 

Många är de som hävdar att e-bokens format är överlägset. Kurslitteratur och läromedel som 
exempelvis Körkortsboken som ofta uppdateras, behövs inte längre som pappersbok. (16, 
s.16) 
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Om samtliga läromedel för grund- och gymnasieskolan skulle ersättas med e-böcker skulle å 
andra sidan kostnaderna minska beträffande hanteringen av pappersböckerna. Skolbiblioteken 
skulle samtidigt kunna få mer tid till att ge professionell handledning i informationssökning. 
(16, s.16) 

Här förmedlas en bild av e-boken som en överlägsen resurs, som om den bara fick 

genomslag på biblioteken skulle frigöra såväl mänskliga som ekonomiska resur-

ser. Fördelarna som utlovas om e-boken skulle ersätta den tryckta boken är mins-

kade kostnader kring bokhantering, vilket givetvis implicit även antyder en fördel 

i form av mindre praktisk och fysisk hantering av böcker. Dessa fördelar rör 

främst biblioteken och bibliotekarier, men indirekt framställs också e-boken som 

en vinst för användarna, i detta fall skolelever, som i händelse av att bibliotekari-

ernas tid frigjordes skulle få mer hjälp i form av ökad handledning. Att e-boken 

framställs som en attraktiv resurs fungerar på samma gång ett argument för varför 

e-boken behövs på biblioteken. Denna uppfattning speglar resultat från tidigare 

diskursanalytiska undersökningar av bibliotekstidskrifter. Hallnäs som undersökt 

bibliotekstidskrifter från åren 2000-2004 skriver bland annat att en bild konstrue-

ras av att elektroniskt publicerad litteratur gynnar biblioteken eftersom den möj-

liggör rationaliseringar av verksamheten (Hallnäs 2005, s.27). 

I ”Del 2: P   ilken  r ga är e- oken ett s ar?” skriver Mats Dahlström att bib-

lioteken inte bara bör identifiera tillämpningar av e-boken som är lovande ur ad-

ministrativ och ekonomisk synpunkt; i egenskap av att vara intellektuella och so-

ciala institutioner måste biblioteken också fundera på hur traditionella modeller 

för inköp, utlåning, cirkulation och bevarande ska se ut om man anammar e-boken 

(Dahlström 2005a, s.53). Mot bakgrund av detta menar jag att det är värt att re-

flektera över vilka framtidsvisioner e-boken får representera inom den diskursiva 

praktik som framkommer i källmaterialet. I avsnittet E-böckerna regerar visade 

jag att det inom den diskursiva praktiken visserligen väcks frågor om det digitala 

kunskapssamhällets skörhet (4, s.6) och om att ny teknik inte nödvändigtvis är 

framtidssäker (7, s.6-7), samtidigt som frågorna inte får något riktigt svar annat än 

att e-böcker kan väntas dominera framtidens bibliotekssamlingar, och att efter-

tänksamhet och långsiktighet därmed kan sägas saknas inom diskursen. Även 

inom den demokratiska diskursen används rätten till informationsfrihet för att 

främja e-boken som resurs. Med Svedjedals ord är e-boken Den Sista Boken – den 

som slutgiltigt ska lösa bibliotekets problem genom att frigöra hyllplats och per-

sonal; personal som då kan ägna sig åt roligare saker än flytta tunga böcker. Jag 

menar att e-boken på grund av att den ter sig så attraktiv för biblioteken också blir 

mindre intressant att problematisera ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt Tengström 

är de som har intresse av att sprida myten om informationssamhället de grupper 

som själva producerar informationstjänster; detta eftersom en omställning till in-

formationssamhället ger grupperna intressanta och eventuellt även välbetalda ar-

betsuppgifter (Tengström 1987, s.42-43). Betraktar man bibliotekarier som en del 

av den grupp som har intresse i att sprida myten om informationssamhället fram-
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står den diskursiva praktik som framkommer i källmaterialet som rationell. Jag 

menar att det finns goda skäl att betrakta bibliotekarier som en del av denna grupp, 

om man betänker att e-bokens inträde på biblioteken har antagits medföra att bib-

liotekariens roll som informationsförmedlare blir än viktigare i framtiden än idag 

(Olsson & Ravn 2001, s.69).  

Enligt Fairclough består sociala strukturer av relationer, identiteter och institu-

tioner som formar diskursen direkt eller indirekt, samtidigt som diskursen bidrar 

till att konstituera dessa, och till att konstruera kunskaps- och värdesystem (Fairc-

lough 1992, s.64), förhållandet mellan diskursiv och social praktik är sålunda dia-

lektiskt. Den diskursiva praktiken konstituerar social praktik på så väl konventio-

nell som kreativ väg; den både reproducerar och transformerar samhället (Fairc-

lough 1992, s.65). Eftersom den diskursiva praktiken i källmaterialet speglar före-

ställningar om informationssamhället, den sociala praktiken, har e-boken diskur-

sivt reproducerat snarare än transformerat diskurser i den sociala praktiken, i och 

med att existerande föreställningar om informationsteknisk utveckling har befästs 

diskursivt. Förhållandet är dialektiskt; diskurser om e-boken hämtar kraft ur be-

fintliga föreställningar om informationssamhället och bidrar samtidigt till att åter-

skapa och upprätthålla dem. På samma sätt kan främjandet av e-boken som resurs 

sättas in i ett historiskt biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv där 

nya tekniska lösningar eftersträvats under 1900-talet för att lösa problem relatera-

de till informationshantering. Den sociala praktikens historia kan sägas vara sådan 

att tekniska lösningar har eftersträvats, och den diskursiva praktik om e-boken 

som framkommer i källmaterialet kan därmed sägas reproducera, eller ansluta, sig 

till befintlig social praktik. Vidare menar Fairclough att ideologi diskursivt känne-

tecknas av att den upprätthåller eller omstrukturerar maktrelationer (Fairclough 

1992, s.91). Tengström menar att de som har intresse av att sprida myten om in-

formationssamhället är den grupp som själv tjänar på myten. Utifrån detta per-

spektiv menar jag att det är möjligt att uppfatta diskursiva framställningar av e-

boken som återspeglar föreställningar om informationssamhället på sådant sätt att 

de också har en ideologisk dimension, genom att de diskursiva framställningarna 

kan uppfattas som gynnsamma för de som arbetar inom bibliotekssektorn. 
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Slutdiskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att med hjälp av kritisk diskursana-

lys undersöka och visa vilka diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek som 

förekommer i Biblioteksbladet 2005-2011. Syftet är också att diskutera diskurser-

na med avseende på förändringar i den diskursiva praktiken, och resonera kring 

förhållandet mellan diskursiv praktik och en bredare social praktik, definierad som 

det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Den kritiska diskursanalysen 

strävar efter att genom empiriska analyser belysa och påverka rådande maktstruk-

turer; inom Faircloughs kritiska diskursanalys är medvetenhet om hur språk och 

makt samverkar avgörande för att människor ska kunna förhålla sig kritiskt till 

och motsätta sig ideologi (Fairclough 2001, s.2-3). Denna utgångspunkt har följt 

med under hela den analytiska processen. 

 Jag vill också framhålla att jag upplever att den teori och metod som Fairc-

loughs kritiska diskursanalys tillhandahåller har fungerat mycket bra för att analy-

sera källmaterialet, och för att med hjälp av konkreta exempel kunna visa på och 

tolka de diskurser som förekommer. Något som möjligtvis skulle kunna uppfattas 

som en nackdel med uppsatsens metod är att den är starkt inriktad på kvalitativ 

analys. Jag upplever att metoden lämpar sig bäst för att djupare analysera och be-

lysa enskilda utsagor och texter, varför det följaktligen har varit svårt att dra gene-

rella slutsatser om källmaterialet i helhet. Jag vill därmed än en gång understryka 

att jag inte uppfattar någon av diskurserna om e-böcker och bibliotek som repre-

sentativ för hela källmaterialet. Detta gör emellertid inte de diskurser som före-

kommer i källmaterialet blir mindre intressanta att kritiskt diskutera. I följande 

diskussion ska jag lyfta fram de resultat från undersökningen som framstår som 

mest relevanta och diskutera dem i förhållande till uppsatsens teoretiska utgångs-

punkter. 

Diskurser om e-böcker och bibliotek 

Den första frågeställningen handlar om vilka diskurser som finns om e-böcker i 

förhållande till bibliotek och vad de kan sägas handla om. Analysen har visat att 

det parallellt förekommer flera olika diskurser i källmaterialet, och att det därför 

inte finns någon enskild diskurs som kan sägas vara representativ. 
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I några rubriker och ingresser finns en tendens i källmaterialet att personifiera 

e-boken och framställa eller likna den vid ett handlade subjekt, samtidigt som ut-

låningen av e-böcker framställs som något mycket utbrett genom att komplexa 

samband i utlåningsstatiken förenklas eller döljs. En möjlig invändning är att det 

ligger i rubrikers och ingressers natur att fungera sammanfattande, och att de av 

detta skäl inte kan redogöra för hela bilden. Enligt Fairclough utgör emellertid 

tidningsrubriker ett tydligt exempel på medias tendens att framföra specifika per-

spektiv som om de vore universella, vilket samtidigt tjänar till att dölja den ideo-

logiska makt medier besitter ifråga om val av perspektiv (Fairclough 1992, s.161). 

Genom e-böcker framställs som en självständigt ökande kraft ges läsaren ett in-

tryck av att e-böckerna blir en större del av bibliotekens bestånd utan att någon 

beslutsfattande kraft är ansvarig för förändringen i bestånden, eftersom bibliote-

kens ansvar för utvecklingen lämnas implicit i rubrikerna. Att förenkla komplexa 

samband i rapportering om utlåningsstatisk får på liknande sätt till följd att e-

böcker framstår som mer populära än de eventuellt är. För att återknyta till Fairc-

lough och val av perspektiv, så får valet av perspektiv här den ideologiska konse-

kvensen att e-boksutvecklingen på biblioteken framstår som determinerad – som 

något som inte går att påverka. Hade däremot bibliotekens ansvar för ändrade in-

köpsrutiner framhållits hade utvecklingen framstått som påverkbar, då det tydliga-

re framgått att utvecklingen är en konsekvens av medvetna och aktiva beslut som 

fattas på biblioteken. I avsnittet E-böckerna regerar visar jag hur presuppositioner 

och objektiva modaliteter används i texterna för att diskursivt konstruera verklig-

hets  rh llanden och ”sanningar” om e-böcker och bibliotek. De uppfattningar om 

e-böcker och bibliotek som kommer till uttryck i texterna förstärker det tidigare 

intrycket från rubriker att e-boksutvecklingen på biblioteken är determinerad, ge-

nom att e-böcker framställs som en resurs som i framtiden kommer dominera bib-

liotekens bokbestånd. Att utsagor om e-böcker och bibliotek framställs i form av 

presuppositioner och objektiva modaliteter kan göra dem svåra att upptäcka och 

ifrågasätta, och de fungerar därför som ett sorts maktutövande i och med att den 

verklighetsbild som diskursivt konstrueras blir svårare för läsaren att invända mot 

(Fairclough 1992, s.120-121, 159).  

Det samlade intrycket diskurserna ger så långt är att det inte är någon idé att 

ifrågasätta eller diskutera utvecklingen eller förändringen i bestånden, eftersom 

den framstår som förutbestämd. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt till 

språk och makt blir detta problematiskt, med tanke på att de sätt på vilka vi dis-

kursivt konstruerar verkligheten också får konsekvenser för vårt agerande genom 

att olika världsbilder leder till olika handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.12). Det är förstås inte möjligt att utifrån källmaterialet dra några slutsatser 

om vilka, om några, reella handlingar de diskursiva framställningarna av e-böcker 

och bibliotek givit upphov till. Men Biblioteksbladet som når Svensk Biblioteks-

förenings medlemmar uppger sig vara Sveriges ledande organ för levande och 

ifrågasättande biblioteksdebatt (Biblioteksbladets webbsida > Om > Biblioteks-
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bladet/BBL), samtidigt som resultatet av diskursanalysen visar att rapporteringen 

kring e-böcker och bibliotek inte kan beskrivas som ifrågasättande. 

Den intertextuella analysen där texterna undersöktes utifrån vilka andra texter 

de bygger på visar att fyra olika diskurser förekommer i källmaterialet – den eko-

nomiska diskursen, service- och användardiskursen, den kommersiella diskursen 

och den demokratiska diskursen. Inom den ekonomiska diskursen konstrueras 

förhållandet mellan e-böcker och bibliotek genom en ekonomisk terminologi, och 

genom att konkreta ekonomiska spörsmål kring e-böcker lyfts fram. Service- och 

användardiskursen konstituerar e-boken diskursivt genom att fokusera på frågor 

kring just service och användare. Inom diskursen framkommer att e-boken väntas 

medföra ökad tillgänglighet vilket i sin tur förmodas leda till förbättrad service för 

användarna. Samtidigt framkom ett perspektiv som fokuserar på användarvänlig-

het eller snarare den brist i användarvänlighet som olika e-boklösningar dras med. 

Här uppstår alltså en motsägelsefullhet inom service- och användardiskursen ef-

tersom e-boken framställs som tillgänglig samtidigt som det inom diskursen lyfts 

fram praktiska exempel som visar på användarovänliga lösningar som i praktiken 

begränsar eller försämrar tillgängligheten. När diskurs återges sker alltid ett val 

om vad i den representerade diskursen som ska framhållas (Fairclough 

1992, s.118). En jämförelse mellan direkt och indirekt diskursrepresentation visa-

de att e-bokens tillgänglighet tenderade att framställas som en objektiv sanning 

när ”r ster” utan  r den representerande diskursen  ramställdes genom indirekt 

diskursrepresentation, det vill säga då ingen tydlig åtskillnad gjordes mellan repre-

senterad och den representerande diskurs som är Biblioteksbladets. Genom att 

gränserna mellan representerande och representerad diskurs på detta sätt suddas ut 

menar jag att det blir svårt för läsaren att veta vems uppfattning som egentligen 

förmedlas. 

Inom den kommersiella diskursen konstitueras förhållandet mellan e-böcker 

och bibliotek diskursivt utifrån kommersiella termer och perspektiv. Samtidigt 

konstrueras en marknadslogisk relation mellan användaren och biblioteket där 

användaren framställs som en kund eller konsument, och där biblioteket är den 

instans som ska förse kunden med tjänster, mera specifikt uppfattat som e-böcker. 

Fia Söderbergs studie Nedläggning – hot eller möjlighet? visar att argument för 

nedläggning av folkbibliotek är minskade ekonomiska resurser samtidigt som det 

finns en tendens till centralisering där biblioteksverksamheten i Sveriges kommu-

ner koncentreras till ett stort huvudbibliotek (Söderberg 2011, s.27, 70, 76). Som 

ett led i vad Fairclough benämner som marketization of discourse – en utveckling 

där offentliga institutioner anammar en marknadsdiskurs för att bli mer konkur-

renskraftiga (Fairclough 1995b, s.140), konstrueras inom den kommersiella dis-

kursen en entreprenörmässig identitet åt i synnerhet folkbiblioteken när förhållan-

det mellan e-böcker och bibliotek framställs, vilket jag menar kan vara en konse-

kvens av att biblioteken upplevs som konkurrensutsatta. Att konstruera en entre-

prenörsmässig identitet åt biblioteken ger också biblioteken en bättre utgångs-
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punkt i ett läge där biblioteken behöver anpassa sig till de motkrav bokbranschen 

ställer för att alls förse biblioteken med e-böcker. Inom den demokratiska diskur-

sen behandlas dock e-böckers vara på biblioteken som en fråga om informations-

frihet. Att bibliotek behöver begränsa sin e-boksutlåning framställs som ett hot 

mot den fria informationstillgången, men någon klar åtskillnad mellan information 

i bemärkelsen innehåll och information i bemärkelsen fysisk beskaffenhet görs 

aldrig inom diskursen. I motsats till den kommersiella diskursen ges biblioteken 

inom den demokratiska diskursen inte någon entreprenörmässig identitet utan 

framställs som som neutrala och oberoende, medan bokbranschens kommersiella 

aktörer framhålls som bibliotekens motpart, som hindrar biblioteken från att utföra 

sitt värv. 

Vid två tillfällen förekommer texter som fungerar som debattinlägg från text-

författare som inte hör till Biblioteksbladets ordinarie medarbetare. Dessa avviker 

den diskursiva praktiken genom att ifrågasätta e-bokens popularitet (8) där e-

boken dittills framställts genom deterministiska diskurser, och genom att framföra 

uppfattningen att folkbiblioteken själva styr över sina e-boksbudgetar eftersom det 

är upp till biblioteken själva att sätta utlåningstak (10, s.25), där utlåningstak i 

  rigt  ramställs som n got p t ingat.   r att unders ka om ” ttre” r ster   reträ-

der andra diskurser än Biblioteksbladet, är ett förslag till fortsatt forskning att un-

dersöka vilka föreställningar om e-böcker och bibliotek som företräds av olika 

subjekt inom tidskriften.  

Förändringar i diskurserna 

Den andra frågeställningen handlar om vilka diskursiva förändringar som kan 

märkas i källmaterialet och vad de kan sägas handla om. En påtaglig diskursiv 

förändring uppkommer i materialet när e-boksfrågan börjar diskuteras i Biblio-

teksbladet, vilket märks i tillämpningen av den ekonomiska diskursen och i att den 

demokratiska diskursen konstrueras. Förändringen som sker i den ekonomiska 

diskursen består i att man går från att använda ekonomiska termer för att tala om 

e-böcker till att diskutera konkreta ekonomiska spörsmål med koppling till e-

böcker på bibliotek. Där ordet satsning använts för att syfta till de åtgärder kring 

e-böcker som bibliotek behöver vidta för att bli tillgängligare hamnar budgetar, 

konkreta belopp och pris i relation till e-boken i fokus, och diskursen kommer till 

att kretsa kring kostnader för e-böcker på folkbibliotek när e-boksfrågan diskute-

ras. När den demokratiska diskursen uppträder i källmaterialet i början på 2011 

kan den också sägas vara ett svar på de ekonomiska problem som diskuterats i 

samband med e-boksfrågan. Där e-boksfrågan inom den ekonomiska diskursen 

konstruerats som en kostnadsfråga, artikulerar den demokratiska diskursen tydligt 

e-boksfrågan som en fråga om informationsfrihet, där principen om rätten till fri 

information används för att argumentera för användarens rätt till e-böcker och för 
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bibliotekens rätt till autonomi ifråga om titelval. Den demokratiska diskursen har 

dock paralleller med servicediskursen och den kommersiella diskursen. Både den 

demokratiska diskursen och servicediskursen framhåller att biblioteket bör bistå 

användare med e-böcker. Dessutom använder både den kommersiella diskursens 

och den demokratiska diskursen begreppet utbud för att beteckna bibliotekens 

bestånd av e-böcker. En övergripande diskursiv förändring sker i källmaterialet 

genom att e-bokens relation till biblioteket som initialt konstrueras genom deter-

ministiska diskurser där e-boksutvecklingen framstår som förutbestämd, succes-

sivt börjar blandas med pessimistiska diskurser där olika ekonomiska och använ-

darrelaterade problem kopplade till e-boken börjar framhållas. Angående de de-

terministiska diskurserna som förekommer kring e-böcker har jag visat att de 

långsiktiga och eftertänksamma perspektiv kring e-böcker och bibliotek som efter-

lyses av Mats Dahlström (Dahlström 2005a, s.52) saknas. Förändringen i fokus 

som inträder under 2010-2011 innebär dock inte att inställningen till e-böcker blir 

negativ eller eftertänksam, eller att de pessimistiska diskurserna ersätter de tidiga-

re; det är mer en fråga om att det tillkommer perspektiv utifrån vilka förhållandet 

mellan e-böcker och bibliotek diskursivt konstrueras. Det centrala är då frågor hur 

problemen kring e-boken ska lösas, snarare än vad e-boksutvecklingen kan tänkas 

innebära för biblioteket som intellektuell institution på lång sikt. 

Diskursiv förändring uppstår när diskursiva element fogas samman i nya 

kombinationer. Strukturell förändring sker kumulativt genom att skapare och tol-

kare av text demonterar rådande diskursiva ordningar och skapar nya (Fairclough 

1992, s.97). I källmaterialet som löper över sju år går det inte att tala om att någon 

diskursiv ordning demonteras – för att kunna upptäcka förändringar av sådant slag 

krävs sannolikt att källmaterialet hämtas från flera olika kontexter och att ett be-

tydligt längre tidsspann undersöks. Ifråga om diskursiv förändring vill jag därför 

inte generalisera allt för mycket utifrån denna undersöknings resultat, utan nöjer 

mig med att konstatera att de diskursiva förändringar som kan iakttas i källmateri-

alet rör sig kring hur relationen mellan e-böcker och bibliotek diskursivt konstrue-

ras.  

Förhållandet mellan diskursiv och social praktik 

Den tredje och sista frågeställningen handlar om hur de diskurser som förekom-

mer i Biblioteksbladet förhåller sig till det biblioteks- och informationsvetenskap-

liga fältet. Eftersom en analys av det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet aldrig kan vara heltäckande har de sociokulturella aspekterna diskuterats 

selektivt, med de diskurser som återfinns i källmaterialet som vägledande ut-

gångspunkt. 

Det offentliga bibliotekets främsta kärnvärde – människors rätt till fri infor-

mation – har aktualiserats i och med den digitala utvecklingen, och lett till att 
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skillnader i värderingsfrågor mellan bibliotek och bokbransch fördjupats (Gasa-

way 2000, s.115-116, 121). Den demokratiska diskursen om e-böcker speglar den 

sociala praktiken på det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet genom att 

den aktualiserar det offentliga bibliotekets viktigaste kärnvärde som är principen 

om informationsfrihet. De värderingar som åberopas inom den demokratiska dis-

kursen rör således inte e-böcker specifikt, utan ingår i ett kunskaps- och värdesy-

stem som är en del av den sociala praktiken på fältet. Sätter man rätten till infor-

mationsfrihet så som den framställs inom den demokratiska diskursen i förhållan-

de till olika definitioner av informationsbegreppet, märks dock ett avsteg från den 

sociala praktiken. Den demokratiska diskursen definierar inte vad som avses med 

information men använder principen om rätten till informationsfrihet till att argu-

mentera för varför en specifik resurs, e-boken, bör finnas tillgänglig på bibliote-

ken. Därmed kan användandet av informationsbegreppet betraktas som diskursivt 

innovativt, eftersom förekommande definitioner av informationsbegreppet inte 

syftar till specifika informationstekniska resurser (Case 2002, s.50 ff). Fairclough 

menar att en kreativ diskursiv praktik uppstår där den sociala praktiken är flexibel, 

medan en konventionell diskursiv praktik är att vänta där den sociala praktiken är 

stabil (Fairclough 1995a, s.60). När det gäller rätten till fri information kan den 

demokratiska diskursen sägas återspegla och bygga vidare på en stabil social prak-

tik där det offentliga bibliotekets kärnvärde får lov att betraktas som något rotat. 

Det innovativa bruket av informationsbegreppet inom den demokratiska diskursen 

återspeglar å andra sidan en flexibel social praktik, med tanke på att en enhetlig 

och allmänt accepterad definition av begreppet information inte finns (Case 2002, 

s.58).  

Jag har framfört uppfattningen att det är problematiskt om den demokratiska 

diskursen utifrån utgångspunkten att den fria tillgången till information är hotad 

främjar e-boken som enskild resurs, med tanke på att tillgången till information 

inte nödvändigtvis är hotad bara för att e-boken inte finns tillgänglig som resurs. 

Information kan rimligtvis föreligga i andra former än den elektroniska, och om e-

boken ska vara en resurs som prioriteras över andra resurser bör det finnas klara 

argument för det. Samtidigt är det svårt att förneka att e-boken har den tekniska 

potentialen att vara obegränsat tillgänglig, vilket innebär att en e-bokstitel i teorin 

är åtkomlig för fler användare än den titel som är tryckt som pappersbok – det 

skulle kunna vara fog för att hävda att digitala resurser är mer demokratiska än 

tryckta. Att e-boken har teknisk potential att vara obegränsat tillgänglig innebär 

emellertid inte att den kan eller ens bör vara det ur praktisk synpunkt, om frågor 

som rör upphovsrätt och förlagens och författares ersättningar tas i beräkning. 

Mats Dahlström menar att vi kanske får räkna med olika publikationsformer för e-

boken (Dahlström 2005b, s.49), vilket jag menar innebär att man från biblioteks-

håll kanske får ställa in sig på olika typer av avtal beroende på publikationsform, 

där man får räkna med att kommersiellt gångbara e-bokstitlar kan komma att kosta 

mer.  



 92 

Diskursiva praktiker kring e-boken reproducerar också föreställningar om in-

formationssamhället, närmare bestämt föreställningen om informationsteknikens 

oavbrutna utveckling och föreställningen om informationsteknikens massiva följ-

der för samhället (Tengström 1987, s.31-32). I diskursen om e-böcker och biblio-

tek motsvaras föreställningarna om informationstekniken av att e-boken framställs 

som en självständigt och ständigt ökande kraft, förutbestämd att dominera biblio-

tekens bestånd och som en resurs som i grunden kommer att förändra bibliotekens 

förutsättningar. Att det inom den diskursiva praktiken finns en tendens att främja 

e-boken som resurs kan förklaras om man sätter e-boken i förhållande till andra 

informationstekniska lösningar som lanserats under 1900-talet och som har syftat 

till att lösa problemen med informationshantering (Svedjedal 2001, s.81-83). De 

diskursiva praktiker om e-boken som framkommer i källmaterialet kan alltså sägas 

reproducera den sociala praktikens befintliga kunskaps- och värdesystem som är 

kopplade till informationssamhället och teknisk utveckling. Vidare menar Fairc-

lough att ideologi kännetecknas av att den upprätthåller maktrelationer (Fairc-

lough 1992, s.91). Jag menar därför att föreställningar om e-boken som återspeglar 

och reproducerar föreställningar om informationssamhället, därmed också kan 

sägas ha en ideologisk dimension. Detta eftersom diskursiva framställningar som 

främjar e-boken som resurs, i synnerhet om de besannades, kan uppfattas som 

gynnsamma av de som arbetar inom bibliotekssektorn då de ställer arbetsmässiga 

fördelar i sikte (16, s.16). 

Den här uppsatsen har inte gjort någon jämförelse mellan hur e-böcker fram-

ställs i förhållande till olika bibliotekstyper, så som folkbibliotek och forsknings- 

eller högskolebibliotek. En sådan jämförelse skulle därför vara ett intressant upp-

slag till fortsatt forskning inom samma ämnesområde. Att jämföra hur relationen 

mellan e-böcker och bibliotek konstrueras diskursivt inom olika tidskrifter eller 

medier skulle också kunna vara ett intressant fördjupningsområde. Genom att visa 

fram och problematisera de diskurser om e-böcker i förhållande till bibliotek som 

förekommer i Biblioteksbladet 2005-2011, hoppas jag att denna uppsats kan ligga 

till grund för en fortsatt kritisk diskussion om och analys av relationen mellan e-

böcker och bibliotek. 
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Sammanfattning  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av kritisk 

diskursanalys undersöka och visa vilka diskurser om e-böcker i förhållande till 

bibliotek som förekommer i Biblioteksbladet 2005-2011 och vad diskurserna 

handlar om. Utöver detta har uppsatsen också syftat till att diskutera diskurserna 

med avseende på förändringar i den diskursiva praktiken, och resonera kring för-

hållandet mellan diskursiv praktik och en bredare social praktik, definierad som 

det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Som teoretisk utgångspunkt 

har uppsatsen utgått ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen har en språksociologisk ansats, och diskursbegreppet används för 

att beteckna att språk fungerar som en form av social praktik. Inom den kritiska 

diskursanalysen uppfattas diskurs som både konstituerad och konstituerande, vil-

ket innebär att diskurs både formar och formas av sociala, icke-diskursiva prakti-

ker. En central teoretisk utgångspunkt har varit Faircloughs ideologibegrepp, som 

avser diskursiva utsagor som förmedlar, reproducerar och transformerar sociala 

maktrelationer. Källmaterialet som analyserats består av 18 texter ur tidskriften 

Biblioteksbladet, publicerade mellan 2005 och 2011, som uttryckligen behandlar 

ämnet e-böcker och bibliotek. Vid urvalet har e-bok definierats som en digital 

motsvarighet till en tryckt bok. Ett ytterligare urvalskriterium har varit att texterna 

måste behandla både e-böcker och bibliotek sammanhängande, varför texter som 

enbart behandlar ämnet e-böcker och inte berör bibliotek inte har tagits med i ur-

valet. Texterna analyserades utifrån Faircloughs tredimensionella modell för kri-

tisk diskursanalys, som också varit utgångspunkten för formuleringen av uppsat-

sens frågeställningar: 

- Vilka diskurser finns om e-böcker i förhållande till bibliotek och vad kan 

de sägas handla om? 

- Förändras den diskursiva praktiken och vad består förändringen i? 

- Hur förhåller sig de diskurser som förekommer i Biblioteksbladet till det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet?  

Utsagor om e-böcker och bibliotek analyserades på lingvistisk och diskursiv nivå. 

De diskurser som framkom analyserades därefter i förhållande till sociala prakti-

ker inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Analysen visade att 
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det förekommer flera olika diskurser om e-böcker och bibliotek i källmaterialet. 

En tendens var att diskursivt framställa e-böckers utveckling på bibliotek som 

förutbestämd, genom att e-böcker framställdes som en populär resurs som i fram-

tiden kommer att dominera bibliotekens bokbestånd. Det framkom också att e-

boken diskursivt konstrueras utifrån ett antal olika bestämda perspektiv. Inom den 

ekonomiska diskursen framställs e-böcker genom ekonomisk terminologi och ge-

nom att ekonomiska frågor och problem knutna till e-boken lyfts fram. Inom ser-

vice- och användardiskursen framhålls e-boken som en tillgänglig resurs som ska 

förbättra bibliotekens service, samtidigt som användarovänliga aspekter av e-

boken belystes. Den kommersiella diskursen konstruerar en marknadslogisk rela-

tion mellan användaren och biblioteket där biblioteket antar en entreprenörmässig 

identitet och framställs som en instans som ska förse kunden (använda-

ren/låntagaren) med tjänster i form av e-böcker. När e-boksfrågan börjar diskute-

ras framkommer en demokratisk diskurs om e-böcker och bibliotek där männi-

skors rätt till informationsfrihet står i fokus, och rätten till fri information används 

som argument för e-bokens existens på folkbiblioteken. 

De diskursiva förändringar som kunnat iakttas i källmaterialet under den un-

dersökta sjuårsperioden var att den ekonomiska diskursen, från att använda eko-

nomisk terminologi, börjar tillämpas i mer konkreta kostnadsfrågor kring e-böcker 

och bibliotek. En annan diskursiv förändring består i den demokratiska diskursens 

inträde 2011, där e-böcker i förhållande till bibliotek uttalat artikuleras som en 

fråga om rätt till fri information. En övergripande diskursiv förändring i källmate-

rialet består i att pessimistiska diskurser om e-böcker och bibliotek tillkommer 

under 2010-2011, där olika problem kring e-boken hamnar i diskursernas fokus. 

När diskurserna analyserades i förhållande till sociala praktiker på det biblio-

teks- och informationsvetenskapliga fältet befanns att den diskursiva praktiken i 

flera avseenden speglade befintliga kunskaps- och värdesystem. Sättet att diskur-

sivt framställa e-böcker inom den demokratiska diskursen speglar ett av det of-

fentliga bibliotekets kärnvärden – människors rätt till fri information. Användan-

det av begreppet information inom diskursen kan samtidigt uppfattas som innova-

tivt, men återspeglar också den flexibilitet som finns kring informationsbegreppet. 

Det framgår också att diskursiva framställningar av e-boken speglar föreställning-

ar om informationssamhället och informationsteknik, och att diskurser om e-

boken kan betraktas som en del av ett historiskt led inom den biblioteks- och in-

formationsvetenskapliga praktiken där tekniska lösningar som väntas förbättra 

informationshanteringen har betraktats som eftersträvansvärda. 

 

 

 

 

 



 95 

Käll- och litteraturförteckning 

Tryckt material 

Andersson, Andreas (2004), E-böcker och bibliotek: En diskussion kring den digi-

tala beståndsutvecklingens möte med en gryende e-boksmarknad. Magister-

uppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Uppsala universitet: Inst. för 

ABM, 2004:230. 

Case, Donald O. (2002), Looking for information: a survey of research on infor-

mation seeking, needs, and behavior. Library and information science series. 

San Diego, Calif.: Academic Press/ Elsevier Science. 

Dahlström, Mats  2005 ), ”Del 1: P   ilken  r ga är e- oken ett s ar?”, i Ikoner, 

vol. 8, nr 3, s. 42-53. Finns som e-tidskrift. 

—   2005a), ”Del 2: P   ilken  r ga är e- oken ett s ar?”, i Ikoner, vol. 8, nr 4, s. 

49-56. Finns som e-tidskrift. 

Fairclough, Norman (1995b), Critical discourse analysis: the critical study of 

language. Language in social life series. London: Longman. 

—  (1992), Discourse and social change. Cambridge: Polity. 

—   (2001), Language and power. Language in social life series. Harlow: Long-

man. 

— (1995a), Media discourse. London: Edward Arnold. 

Gasaway, Laura N. (2000), ”Values Con lict in the Digital En ironment: Li rari-

ans Versus Cop right Holders”, i Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, 

2000-2001, vol. 24, s. 115-162. Finns som e-tidskrift. 

Hallnäs, Hanna (2005), Elektroniskt publicerad litteratur: Beskrivningen av dess 

för- och nackdelar i svensk bibliotekspress 2000-2004. Magisteruppsats i bib-

lioteks- & informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2005:38.   

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997), Vägar genom texten: handbok i bruks-

textanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Ingemarsson, Anna & Mursak, Ksenija (2004), Kurslitteratur som e-bok - En stu-

die vid Uppsala universitet. Magisterexamen i biblioteks- & informationsve-

tenskap, Uppsala universitet: Inst. för ABM, 2004:217. 



 96 

Johannesson, Krister (2005), ”I samma   t eller sida  id sida? En diskursanal s a  

h gskole i liotek i dagspressen”, i Svensk Biblioteksforskning, vol. 15, nr 1,  

s. 59–86. Finns som e-tidskrift. 

Josefsson, Gunlög (2010), Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: 

Studentlitteratur. 

Karlsson, Helena (2003), Digitala bibliotek i den svenska biblioteksdiskursen. 

Magisteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i 

Borås, 2003:76.  

Kilgour, Frederick G. (1998), The Evolution of the Book. Oxford: Oxford Univer-

sity Press. [Finns även som e-bok.] 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Lund: Studentlitteratur. 

Lennartsson, Claes  2005), ”Discourse and Institution in LIS and polic  anal sis”, 

i Svensk Biblioteksforskning, vol. 15, nr 1, s. 17–31. Finns som e-tidskrift. 

Ljusberg, Merit (2002), Biblioteket, bibliotekarien och e-boken: En undersökning 

om den elektroniska bokens intåg och framtid på våra svenska bibliotek. Ma-

gisteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Uppsala universitet: Inst. 

för ABM, 2002:140. 

Nun erg, Geo  re   1998), ”B ckernas plats i den elektroniska reproduktionens 

tids lder”, i Böcker och bibliotek: bokhistoriska texter, red: Margareta Björk-

man. Lund: Studentlitteratur, s. 266-294. 

När kommer boomen?: En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksper-

spektiv (2011), Stockholm: Kungliga biblioteket. Finns även som e-resurs på 

URL: http://www.kb.se/Dokument/Aktuellt/Eboksutredningen.pdf 

Olsson, Mette & Ravn, Mads (2001), Den elektroniske bog - afvikling eller 

udvikling. Köbenhavn: Danmarks Biblioteksskole. 

Steiner, Ann  2012), ”Läsarnas marknad, marknadens läsare: Reflektioner över 

litteraturens materiella  illkor”, i Läsarnas marknad, marknadens läsare: en 

forskningsantologi, red: Ulla Carlsson & Jenny Johannisson. Statens offentli-

ga utredningar SOU 2012:10. Stockholm: Fritze, s. 27-44. Finns även som e-

resurs på URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/78/46/99db3e1a.pdf 

Strandqvist, Ola (2007), Folkbiblioteket och marknaden: En diskursanalys av ide-

ologiska konflikter i diskussionen om marknadsanpassning av folkbibliotek. 

Magisteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Lunds universitet, 

2007:22. 

Svedjedal, Johan (2001), "Den sista boken: Om sätt att ordna och lagra texter", i  

Den sista boken, red: Johan Svedjedal. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

s. 13-87. 

Söderberg, Fia (2011), Nedläggning: hot eller möjlighet?: en studie av processer-

na kring nedläggning av bibliotek. Uppsala: Länsbibliotek Gävleborg Uppsa-

la. Finns även som e-resurs på URL: 

http://testblogg25.files.wordpress.com/2011/06/rapport_digital.pdf 



 97 

Tengström, Emin (1987), Myten om informationssamhälle: ett humanistiskt inlägg 

i framtidsdebatten. Tema information. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Westöö Olsson, Hanna (2008), Det hybrida biblioteket: Synliggörande och integ-

ration av e-böcker vid akademiska bibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- & 

informationsvetenskap, Uppsala universitet: Inst. för ABM, 2008:409. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori 

och metod. Lund: Studentlitteratur. 

 i ko i , Daniela (2005), The electronic book: the change of paradigm for a 

changing bookmarket. Berlin: BibSpider. 

 

Elektroniskt material 

Biblioteksbladet. URL: http://www.biblioteksbladet.se/ [2012-05-11]. 

IFLA archive. URL: http://archive.ifla.org/ [2012-05-11]. 

Kungliga biblioteket. URL: http://www.kb.se/ [2012-05-11]. 

Lancaster University. URL: http://www.lancs.ac.uk/ [2012-05-11]. 

Libris, nationell samkatalog. URL: http://libris.kb.se/ [2012-05-11]. 

Nationalencyklopedin, webbversionen. URL: http://www.ne.se/ [2012-05-11]. 

Statens offentliga utredningar. URL: http://www.sou.gov.se/ [2012-05-11]. 

Svensk Biblioteksförening. URL: http://www.biblioteksforeningen.org/ [2012-05-

11]. 

Sveriges riksdag. URL: http://www.riksdagen.se/ [2012-05-11]. 

 

 

Källor 

1. Aagård, Martin (2005), ”E-  ckerna tar   er”, i Biblioteksbladet, 2005:08, s.15.  

2. Ekstr m, Åsa  2005), ”Digital  i liotekssatsning i Norr otten”, i Biblioteksbla-

det, 2005:09, s.17.  

3. Ekström, Åsa (2008), ”E-  cker l nas allt mer”, i Biblioteksbladet, 2008:06, 

s.64.  

4. Skoog, B  rn & Öhman, M rten  2009), ”E-boken – en pigg och snabbväxande 

10- ring”, i Biblioteksbladet, 2009:03, s.4-6.  

5. Skoog, B  rn & Öhman, M rten  2009), ”Stort sug e ter e-böcker på Sveriges 

uni ersitets i liotek”, i Biblioteksbladet, 2009:03, s.8-10.  

6. Ekstr m, Åsa  2010), ”E-böckerna  kar i Österg tland”, i Biblioteksbladet, 

2010:02, s.37.  

7. Skoog, B  rn & Öhman, M rten  2010), ”Den platta re olutionens  r”, i Biblio-

teksbladet, 2010:03, s.4-10.  



 98 

8. Swedberg, Per  2010), ”E-boksexplosionen – en lu t u  la?”, i Biblioteksbla-

det, 2010:06/07, s.28-29.  

9. Zorn, Henriette  2010), ”e-boksutlånen – ett dilemma   r  olk i lioteken”, i 

Biblioteksbladet, 2010:09, s.8-10.  

10. Grei  , Johan  2010), ”’Bi lioteksutl ningen snarare h älper än st älper   r-

säljningen’”, i Biblioteksbladet, 2010:10, s.25.  

11. Zorn, Henriette (2010), ”Det g r  isst!!!”, i Biblioteksbladet, 2010:10, s.34.  

12. Lind erg, Niclas & Lund n, Inga  2011), ”E-boksfrågan m ste    en l sning!”, 

i Biblioteksbladet, 2011:01, s.22.  

13. Petterson, Jan-Erik (2011), ”Vision och  erklighet”, i Biblioteksbladet, 

2011:02, s.4-8.  

14. Ekström, Åsa (2011), ”DRM- ritt p   i  lan”, i Biblioteksbladet, 2011:04, s.8.  

15. Ekström, Åsa  2011), ”e- okssamtal”, i Biblioteksbladet, 2011:05, s.17.  

16. Ekstr m, Åsa  2011), ”Boom   r e-boken – och änd  inte”, i Biblioteksbladet, 

2011:09, s.16-17.  

17. L nn, Tottie  2011), ”E-  cker   rst och  rämst”, i Biblioteksbladet, 2011:09, 

s.36.  

18. Osignerad  2011), ”Digitaliseringens m  ligheter och  inansiering a   i liote-

kens E-  cker”, i Biblioteksbladet, 2011:09, s.45.  

 

 


