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This Master’s thesis examines the discussions about the new Swedish legal  deposit  legislation for electronic 
documents, related to Jürgen Habermas’ theories around the public sphere. 

In 2009, a draft of the law proposal was sent out to various authorities and organizations who were asked to 
contribute their views on this matter. This study looks at who has responded of those asked, and what common 
views  are  apparent  within  these  responses.  The  responses  from two different  categories  are  focused  on  – 
universities and other authorities, examining if any similarities or differences can be noticed in the arguments in 
the different categories’ responses to the proposed law change.

This information has been first analyzed through content analysis, providing an overview to the respondents 
of the draft, and the different views which have arisen. Argumentation analysis has then been used to examine 
how specific respondents have argued their views, focusing on the National Library of Sweden and the National  
Archives of Sweden. 

The most common views and arguments revolve around the definitions suggested in the proposal, regarding 
which documents are to be collected and who is responsible for their delivery. Many respondents also mentioned 
their desire to be able to fulfill their legal deposit obligations by delivering documents through networks.

Habermas’ theories on the public sphere, which he claims to exist in today’s society, are very similar to the 
theories of the public sphere addressed within this study. The authorities and organizations which have been 
asked to contribute opinions towards this proposal are the same one who will be directly involved with the legal 
deposit itself; while the future users of these collected electronic documents, namely scholars and the public, 
have been excluded from this discussion. Some respondents remarked upon the importance of the documents 
being available to those to which they will be of use. However, the discussion has primarily concentrated on how 
the delivery of these documents can be affected in the easiest possible manner for those involved.
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Inledning

En allt större del av det som publiceras idag ges inte ut i någon fysisk form. Detta 
görs istället endast tillgängligt elektroniskt via nätverk. Under lång tid har denna 
typ av material i Sverige inte fallit under lagen om pliktexemplar av dokument,  
eftersom denna endast reglerar publikationer i fysisk form. En stor mängd material 
har således inte tagits omhand av Kungliga biblioteket (KB), som det tryckta har 
gjorts under väldigt lång tid. Av denna anledning lät regeringen 2009 ta fram ett 
lagförslag om att även det elektroniska materialet skulle levereras till KB för att 
bevaras, och finnas tillgängligt för framtida forskning. Lagförslaget möttes av stor 
kritik, bland annat från ett flertal organisationer som inkom med remissyttranden 
angående detta. De allra flesta var dock överens om att lagen behövdes, eftersom 
den skulle kunna bidra till att en större del av det svenska kulturarvet bevaras.1

Den nya lagen har nu antagits, och gäller sedan den 1 juli 2012. Lagen innebär 
att även digitalt publicerat material ska levereras till KB från och med den 1 april 
2013. Till en början gäller lagen endast ett antal utvalda leverantörer, men den 
börjar gälla fullt ut från och med början av 2015. Grundprincipen är att sådant 
som publiceras enbart via Internet ska levereras till KB. Den omfattar således inte 
sådant som ska pliktlevereras i annan form, som till exempel tryckt material eller 
TV-sändningar. Man ska inte heller leverera hela webbsidor eller databaser. Det är 
istället  själva  artiklarna  eller  publikationerna  som tillgängliggörs  genom dessa 
som är leveranspliktiga. Det som skickas till KB ska vara försett med väsentlig 
information om materialet så att det kan hanteras i KB:s system.2 

Under den inledande testperioden kommer ungefär sextio olika leverantörer 
att  skicka  in  material  till  KB.  Bland  dessa  finns  myndigheter,  TV-  och 
radioföretag, samt producenter av tidningar och tidskrifter. Från början av 2015, 
då lagen börjar gälla fullt ut, kommer den att omfatta tre huvudsakliga grupper. 
Den  första  av  dessa  grupper  utgörs  av  de  aktörer  som  automatiskt  har 
grundlagsskydd  enligt  Yttrandefrihetslagen.  Till  denna  grupp  hör  TV-  och 
radioredaktioner,  bok-  och  tidskriftsförlag,  samt  andra  organisationer  och 
föreningar.  Till  den  andra  gruppen  hör  de  som  yrkesmässigt  framställer  eller 
distribuerar elektroniskt  material,  till  exempel  e-böcker eller  digitalt  publicerad 

1 DIK:s webbsida > 2012 > Jan > E-plikten är en gigantisk utmaning [2013-07-30]
2 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Elektroniskt material [2013-07-30]
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musik.  Den  tredje  och  sista  gruppen  utgörs  av  statliga  och  kommunala 
myndigheter.3 

Den nya pliktlagstiftningen är inte samordnad med den robotinsamling som 
genomförts av KB sedan 1997. Genom denna insamling samlas ögonblicksbilder 
av svenska delen av webben med vissa intervall.  Insamlingen pågår fortfarande 
men gjorde ett uppehåll under 2010.4

Men hur gick arbetet  med detta lagförslag till?  Och vilka var det som var 
inblandade i detta? Om man börjar undersöka saken kan man se att detta är en 
diskussion som pågått under många år, långt innan lagen till slut blev ett faktum. 
Det  genomfördes  flera  utredningar,  varav  den  första  stora  redan  1998,  om 
möjligheterna att även samla in elektroniskt material, och om att ha en lag som 
reglerade detta. Ändå dröjde ända fram till 2009 innan ett färdigt lagförslag hade 
arbetats fram. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en del av diskussionen kring det 
förslag om en lag om pliktexemplar av elektroniska dokument sett ut, från det att 
lagförslaget arbetades fram till dess att lagen antogs, och vad som utmärkte denna. 
Jag kommer att ta min teoretiska utgångspunkt i Jürgen Haberbas teorier kring 
offentlighet, för att se hur man i skenet av dessa kan se på hur debatten har gått 
till. För att göra detta kommer jag dels att undersöka vilka som har yttrat sig, samt 
ombetts att göra detta. Jag kommer därefter genomföra en innehållsanalys för att 
undersöka  vilka  ämnen  och  frågor  några  av  de  olika  instanser  som  lämnat 
remissyttranden har valt att ta upp. De instanser som jag har valt ut för denna del 
av undersökningen är sådana som tillhör två specifika kategorier, universitet och 
högskolor samt statliga myndigheter. Jag kommer därefter att närmare undersöka 
två specifika yttranden från den senare kategorin, i detta fall de som inkommit från 
Kungliga  biblioteket  och  Riksarkivet.  Dessa  kommer  att  få  genomgå  en 
argumentationsanalys för att närmre undersöka hur de har argumenterat kring de 
frågor de tagit upp.

Genom att göra denna studie kommer jag endast att belysa en del av en större 
diskussion. Att göra en mer utförlig undersökning av hela diskussionen, och hur 
arbetet fram till en införd lag sett ut, är ett alltför stort arbete att genomföra i en 
uppsats av denna storlek. Jag har således behövt begränsa mig, och har valt att 
göra det på detta sätt. 

3 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Elektroniskt material [2013-07-30]
4 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Elektroniskt material [2013-07-30]
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Mina huvudsakliga frågeställningar är följande:

•   Vilka  är  det  som  har  uttalat  sig  angående  promemorian  Leveransplikt  av 
elektroniska dokument (DS 2009:61)?

•  Vilka delar i lagförslaget är det som de remissinstanser som valts ut i studien 
väljer att ta upp?

•  Vilka skillnader och likheter kan man se mellan vad de olika huvudsakliga 
kategorierna av remissinstanser som undersökts tar upp?

•  Hur argumenterar Riksarkivet och Kungliga biblioteket när det gäller de delar 
av lagförslaget som de tar upp i sina remissyttranden?
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Bakgrund

Pliktexemplar

Traditionellt sett är ett pliktexemplar i Sverige ett i landet publicerat dokument 
som  sparas  vid  vissa  utvalda  bibliotek  för  att  finnas  tillgängligt  för  framtida 
forskning och studier. De typer av dokument som åsyftas är föremål som lagrar 
information för läsning, avlyssning eller visning.5 Enligt Lagen om pliktexemplar  
av dokument (1993:1392) har KB och sex av universitetsbiblioteken i landet rätt 
att utan kostnad erhålla ett exemplar av alla tryckta skrifter och dokument som ges 
ut  för  spridning  till  allmänheten,  eller  framförs  för  en  större  sluten  krets,  i 
Sverige.6 De  sex  universitetsbiblioteken  är  de  i  Lund,  Göteborg,  Linköping, 
Stockholm, Uppsala och Umeå.7 För att  ett dokument ska anses ha spridits för 
allmänheten ska det ha tryckts i cirka 30 exemplar eller mer, eller om det är ett 
elektroniskt dokument i fysisk form i minst 50 exemplar. För att ett pliktexemplar 
av ett dokument ska vara leveranspliktigt ska detta huvudsakligen vara skrivet på 
svenska,  ha en svensk upphovsman eller  framförs av en svensk konstnär,  eller 
vara avsett för spridning i Sverige i första hand.8 Syftet med pliktexemplar är att 
bevara och tillhandahålla yttringar av det svenska livet och samhället, och svensk 
kultur, för eftervärlden.9

Historisk bakgrund

Den  första  typen  av  lag  om  pliktexemplar  i  världen  var  en  förordning  som 
skapades av kung Frans I av Frankrike 1537. Denne bestämde då att det skulle 
vara förbjudet att sälja en bok i landet om inte ett exemplar först hade lämnats till 
hans eget bibliotek. Anledningen till detta var att kungen ville göra det möjligt att 
alltid kunna avgöra vilket verk som kommit före andra, ifall man behövde kunna 

5 Nationalencyklopedins, webbversionen, sökord: ”pliktexemplar” [2013-07-30]
6 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Tryckta skrifter > Pliktexemplar [2013-07-30]
7 Nationalencyklopedins, webbversionen, sökord: ”pliktexemplar” [2013-07-30]
8 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Tryckta skrifter > Pliktexemplar [2013-07-30]
9 Utbildningsdepartementet (2009), Leveransplikt för elektroniska dokument (DS 2009:61), s. 34.
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göra  detta.  Förordningen  efterlevdes  inte  särskilt  väl  men  skulle  ändå  få 
efterföljare i andra länder. Exempel på andra länder som var tidigt ute med detta är 
Belgien (1594) och Storbritannien (1610).10

Även Sverige var tidigt ute. Här antogs en kansliordning 1661 som innebar att 
alla  boktryckare  skulle  lämna  två  exemplar  av  alla  skrifter  som  trycktes  till 
Kungliga  Majestäts  kansli  innan  skrifterna  spreds.  Det  ena  exemplaret 
överlämnades  därefter  till  Kungliga  biblioteket,  och  det  andra  till  Riksarkivet. 
Under  denna  tid  var  anledningen  till  insamlandet  snarare  övervakning  än  att 
bevara  materialet  för  framtida  forskning.  1776  fick  Sverige  sin  första 
tryckfrihetsförordning, och i denna fanns även bestämmelser om pliktexemplar. 
Även idag lämnas det ena pliktexemplaret av tryckta skrifter till KB men istället 
för Riksarkivet är det nuförtiden Lunds universitet som bevarar det andra.11

Länge var det endast tryckta skrifter som omfattades av skyldigheten att lämna 
pliktexemplar. 1979 kom dock denna att utökas till att gälla även inspelningar av 
ljud  och  rörliga  bilder.  Detta  innebar  att  radio-  och  televisionsföretag,  samt 
beställare  och  importörer  av  ljud-  och  videoinspelningar  ålades  att  lämna 
exemplar för bevarande. Denna skyldighet begränsades dock till att gälla svenskt 
material,  samt  utländskt  sådant  som  var  av  svenskt  intresse.  För  film  gällde 
leveransplikten  såväl  svenska  som  utländska  filmer  som  visats  på  biografer  i 
Sverige. Detta material omhändertogs av det då nyinrättade Arkivet för ljud och 
bild (ALB). Detta bytta 2001 namn till Statens ljud- och bildarkiv (SLBA). Sedan 
1 januari 2009 är SLBA inte längre en egen myndighet, utan inordnas under KB. 
1994 utökades leveransplikten ytterligare till  att även omfatta fysiska dokument 
som  gjorts  tillgängligt  för  att  återges  elektroniskt.  Detta  innefattade  således 
material  som i fixerad form lagrade text,  ljud eller bild, och som återgav detta 
enbart  genom elektroniska hjälpmedel.  Exempel  på detta  är  disketter  och CD-
rom.12

Lagen  om  pliktexemplar  bygger  av  tradition  på  en  fullständighetsprincip, 
vilket innebär att i princip alla dokument som rör svenska förhållanden samlas in. 
Om det görs någon form av urval av detta ska det noga definieras i lagstiftningen 
hur detta ska gå till. Bestämmelserna kring pliktexemplar styrs främst av lagen om 
pliktexemplar av dokument (1993:1392) Tidigare har inte leveransplikten omfattat 
elektronisk information som inte utgivits i någon sorts fysisk form. Men i takt med 
att  tekniken har  utvecklats  under  de senaste  decennierna har  allt  mer  material 
börjat ges ut endast i elektronisk form via nätverk. Detta har medfört att frågan 
kring hur detta material ska samlas in och tillhandahållas behandlats i ett antal 
tidigare utredningar.13

1 0 Larivière, Jules (2000), Guidelines for Legal Deposit Legislation, s. 6.
1 1 Utbildningsdepartementet (2009), s. 33.
1 2 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 33-34.
1 3 Utbildningsdepartementet (2009), s. 34.
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Den första av dessa utarbetades av E-pliktsutredningen 1998. I denna, E-plikt  
– att  säkra det  elektroniska kulturarvet (SOU 1998:111),  konstaterades att  det 
fanns  stora  mängder  material  som föll  utanför  pliktexemplarslagen.  Detta  var 
viktigt att samla in och bevara för att det inte skulle uppstå en lucka i det framtida  
kulturarvet. Bland annat föreslogs det att det skulle göras en ändring i lagen som 
innebar att KB och ALB själva skulle kunna samla in tillgängligt online-material 
genom att ha rätt att kräva utlämnande av lösenord. I övrigt skulle insamlandet 
skötas av KB och ALB genom användande av robotteknik. E-pliktsutredningens 
förslag ledde inte till några lagändringar. Däremot fortsatte KB den automatiska 
robotinsamling de inlett 1996 i projektet Kulturarw³. 2002 utfärdade regeringen en 
förordning (2002:287)  angående behandling av personuppgifter  i  KB:s  digitala 
kulturarvsprojekt.14

Den  så  kallade  KB-utredningen  ledde  till  betänkandet  KB  –  ett  nav  i  
kunskapssamhället – Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – Verksamhet  
och visioner (SOU 2003:129). I detta konstaterades att det material som publiceras 
digitalt måste omfattas av leveransplikt eftersom kulturarvet och rätten till insyn 
annars skulle komma att urholkas i takt med att en allt större andel publiceras på 
detta sätt. Bland annat föreslog man att leveransplikten skulle gälla ifall den som 
publicerar  materialet  innehar,  eller  skulle  kunna  söka  och  beviljas,  ett 
utgivningsbevis. Genom införande av leveransplikt skulle man enligt utredningen 
undvika problemet med material som är svårt att komma åt genom insamling på 
annat sätt, till  exempel sådant som kräver lösenord. Framställaren av materialet 
skulle exempelvis kunna leverera materialet utan att behöva lämna ut eventuella 
sådana. Inte heller denna utredning ledde till några ändringar i lagen.15

Den så kallade SLBA-utredningen hade uppgiften att se över verksamheten 
vid  Statens  ljud-  och  bildarkiv,  särskilt  när  det  gällde  möjligheten  till  egen 
insamling  av  digitalt  material  vid  myndigheten.  Mot  bakgrund  av  den  snabbt 
ökande andelen material i digital form inom medieområdet ansåg utredningen det 
nödvändigt att definiera vissa prioriteringar när det gäller vad som ska samlas in 
så  att  detta  inte  blir  ohanterligt.  Man ansåg exempelvis  att  man  endast  skulle 
samla in och bevara unikt material, det vill säga inte repriser, och att det inte fanns 
någon anledning att ändra pliktexemplarslagens grundprincip. Det som åsyftas är 
att det som samlas in ska vara publicerat i Sverige och röra svenska förhållanden. 
Inte heller detta betänkande kom dock att leda till några ändringar i lagen, men 
SLBA tilldelades större budgetmedel för att möta den tekniska utvecklingen, samt 
möjliggöra egen insamling av material.16

Som man kan se ledde alltså  ingen av dessa utredningar till  att  någon lag 
infördes som reglerade insamlandet av elektroniska dokument som publicerats via 
nätverk. Detta innebar dock inte att ingenting av detta faktiskt samlas in. Detta har 

1 4 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 35-37.
1 5 Utbildningsdepartementet (2009), s. 37.
1 6 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 38-39.
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KB själva gjort  sedan 1990-talets  andra hälft.  Men det  har skett  på deras eget 
initiativ.

Kulturarw³

1996 startade KB projektet Kulturarw³. Syftet var att med hjälp av automatiserad 
robotteknik samla in och spara svenska dokument på Internet. Utgångspunkten för 
arbetet  har varit  att  alla  svenska webbsidor  ska sparas.  Anledningen till  att  så 
mycket som möjligt samlats in, istället  för att man valt  ut det man ansett  vara 
viktigast, är enligt KB att man inte kan veta vilket material som kommer anses 
vara viktigt och efterfrågat i framtiden. Dessutom skulle det kräva väldigt mycket 
personal  för  att  kunna  göra  manuella  urval  bland  flera  miljoner  webbsidor. 
Däremot har ett urval gjorts när det gäller vilket material som har registrerats och 
katalogiserats.  Således  finns  det  en  väldigt  stor  samling  dokument  som  inte 
katalogiserats, och KB har inte heller konverterat dessa till ett enhetligt format. 
Materialet har istället sparats i samma format som det har samlats in i.17

Materialet samlas in på så sätt att KB ett par gånger per år tar ögonblicksbilder 
av sidor  som finns  på den svenska webben.  Sedan 2002 samlar  man dagligen 
dessutom selektivt in 140 dagstidningar. Ett problem som en insamling av denna 
typ medför är att de uppdateringar som görs mellan insamlingstillfällena inte kan 
samlas in. Det som samlas in ger dessutom en väldigt statisk bild av hur webben 
ser ut vid ett specifikt tillfälle. För att definiera vad som är svenskt webbmaterial 
använder sig KB i första hand av domännamnen.  Från början samlades endast 
sådana med .se in, men eftersom många svenskar även registrerar sig under stora 
internationella domäner samlar man nu även in material  från dessa om servern 
som webbsidan drivs av finns i Sverige. När det gäller domännamn som slutar 
med  .nu har KB ett  samarbete med de ansvariga för domänen, och får således 
information om vilka som registrerats i Sverige.18

Det material som samlas in av insamlingsroboten hämtas till KB och lagras 
där på magnetband. Dessa sparas i två olika arkiv, ett för det som samlas in ett par 
gånger  per  år  och  ett  för  dagstidningar.  Magnetbanden  sparas  dessutom i  två 
exemplar som förvaras på två olika ställen. Materialet finns tillgängligt hos KB 
för allmänheten, men finns endast att tillgå på plats eftersom det inte får spridas 
elektroniskt.19

Det finns dock en del begränsningar när det gäller vad roboten kan samla in. 
Dessa beror till  stor del på att roboten inte kan samla in sådana sidor som det 
krävs någon sorts interaktion för att komma åt.  Exempel på sådant är en sida som 

1 7 Utbildningsdepartementet (2009), s. 41.
1 8 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 41-42.
1 9 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 42-43.
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är ett sökgränssnitt för en databas, eftersom man måste ange relevanta sökord för 
att kunna ta sig vidare från denna. Detsamma gäller sidor där man måste registrera 
sig och använda sig av till exempel ett användar-ID eller lösenord. Roboten kan 
inte heller komma åt material från interna nätverk hos myndigheter, företag eller 
organisationer  eftersom detta oftast  befinner sig bakom så kallade brandväggar 
som den inte kommer förbi.  Roboten kan även ha problem med vissa filtyper, 
exempelvis  Java och Flash. Ett annat problem för insamlingen är att vissa sidor 
innehåller  olika  material  beroende på till  exempel  vad besökaren använder  för 
språk eller visat intresse för vid tidigare besök. Det finns således ett antal problem 
med den automatiserade robottekniken som kan leda till att en allt större del av det 
som tillgängliggörs på webben inte kommer att samlas in, eftersom utvecklingen 
på  Internet  går  mot  allt  mer  interaktion.  Ytterligare  ett  problem  med  denna 
insamling är att det inte finns någon kvalitetskontroll när det gäller att jämföra det 
insamlade materialet med de riktiga webbplatserna. En sådan kontroll skulle kräva 
stora resurser från KB:s sida.20

Trots att det är mycket av det material som publiceras via Internet som samlas 
in av KB genom denna detta projekt är det således en stor del som inte gör det. 
Detta är en av de främsta anledningarna till  att  en lag för att  reglera detta har 
föreslagits. 

2 0 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 43-44.
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Tidigare forskning

När det gäller den tidigare forskning om sådant som kan kopplas till  ämnet för 
denna uppsats har jag framförallt funnit sådant som skrivits på engelska. Detta har 
möjligtvis med mina egna språkliga begränsningar att göra. Det kan också bero på 
att det är framför allt artiklar skrivna på just engelska som kommer upp genom de 
sökord jag sökt på i olika databaser. Jag kommer här presentera några studier som 
gjorts i några olika länder när det gäller införandet av lagstiftning för leveransplikt 
av elektroniska dokument. Jag har dock inte funnit några studier som fokuserar 
mer specifikt på statliga myndigheters synpunkter, som min studie gör. De finns 
dock några som gör övergripande studier av vad olika instanser som är inblandade 
i  leveranspliktsprocesser  anser  om det  hela.  När  det  gäller  vad  som skrivits  i 
Sverige är materialet  tämligen begränsat.  Ett  par exempel  på sådant som finns 
skrivet följer dock här nedan. 

Ingeborg  Verheul  har  skrivit  boken  Networking  for  Digital  Preservation:  
Current  Practice  in  15  Narional  Libraries från  2006.  I  denna  ger hon  en 
övergripande blick över hur nationalbiblioteken i femton olika länder arbetar med 
bevarandet av digitalt material. Angående leveransplikt av elektroniska dokument 
visar Verheul bland annat hur det generellt har sett ut i de länder hon undersökt. 
Hon skriver att det på många håll har uppstått problem när det gäller utformandet 
av lagar om detta. Dessa problem har oftast utgjorts av sådant som rör exempelvis 
upphovsrättsliga  frågor,  bevarande,  tillgängliggörande,  insamlingsmetoder, 
täckning,  och  genomförande.  Då boken skrevs  var  det  dock  endast  två  av  de 
undersökta länderna som kommit  så långt att de hade infört en lagstiftning för 
dokument  som  publicerats  via  nätverk,  nämligen  Kanada  och  Kina.  Verheul 
skriver att det på flera håll har startats projekt av olika länders nationalbibliotek 
för att själva samla in material som publicerats via Internet.21

Ett land där diskussionen om en lag om pliktleverans av elektroniskt material 
har pågått under en ganska lång tid är Storbritannien. Det har även skrivits en del 
specifikt  om detta  i  akademiska  sammanhang. Ett  exempel  är  Adrienne Muirs 
avhandling Legal deposit of digital publications från 2005. Syftet med denna var 
att  undersöka  potentiella  problem  med  ett  utökande  av  den  brittiska 
pliktexemplarslagstiftningen  att  gälla  även  elektroniska  publikationer,  och  hur 

2 1 Verheul, I. (2006),  Networking for Digital Preservation: Current Practice in 15 Narional Libraries , ss-
25-28.
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denna  skulle  påverka  den  pliktleverans  av  fysiskt  material  som  redan  sker. 
Undersökningen  genomfördes  genom  intervjuer  med  representanter  för  de 
bibliotek,  förläggare,  och  myndigheter  som  är  inblandade  i  pliktleveranserna, 
samt  tekniskt  kunniga på området.  Studien  visade bland annat  på att  man  var 
genomgående överens om att målet med pliktleveranser var att bevara materialet. 
Det fanns dock även en hel del spänning och brist på tillit mellan förläggare och 
de bibliotek som tar emot pliktleveranser. Så var fallet framförallt när det gäller 
tillgängligheten  av  det  insamlande  materialet.  Förläggarna  ville  skydda  sina 
ekonomiska  intressen,  medan  biblioteken  ville  göra  så  mycket  material  som 
möjligt tillgängligt för sina användare. Muir menar att ett genomförande skulle 
innebära att mer noggranna överväganden måste göras.  Fastän det under en tid 
varit frivilligt att lämna denna typ av material till de aktuella biblioteken visade 
studien på en bristande förberedelse på att ta emot material, och att dessa behövde 
utveckla  hur  insamlandet  ska  gå  till.  Exempelvis  fanns  inte  den  nödvändiga 
infrastrukturen  på  plats  för  att  klara  detta.  Det  stod  inte  heller  klart  ifall 
biblioteken skulle ges mer finansiella resurser för att klara av sitt utökade uppdrag. 
Muir menar dock att det viktigaste för att ett genomförande av pliktleveranser av 
elektroniskt material ska bli lyckat är att kommunikationen och samarbetet mellan 
de olika instanserna fungerar på ett bra sätt. Det är också nödvändigt att titta på 
vad användare av materialet behöver, och hur detta material bevaras.22

Sju  år  senare publicerade  Richard  Gibby och Caroline  Brazier  vid  British 
Library en artikel  med syftet  att  undersöka hur arbetet  med utformandet  av en 
utökning av pliktleveranslagen utvecklats under de senaste åren. Artikelförfattarna 
skriver utifrån sina egna erfarenheter som aktiva i processen av utformandet av 
förslag till ny lagstiftning. Bland annat skriver de att de brittiska myndigheterna 
inledningsvis har infört en frivillig leverans av elektroniskt material, mestadels på 
grund av den ekonomiska krisen. Detta för att leverantörer inte ska vara tvingade 
att använda sig av ekonomiska resurser för att kunna fullfölja sin plikt. Genom att 
göra på detta  sätt  har  de som arbetar  med att  utforma ett  lagförslag även fått 
möjlighet  att  se  på  hur  den  frivilliga  leveransen  fungerar,  och  utforska  olika 
metoder för insamling. De skriver också att brittiska publicister har haft ett väldigt 
stort inflytande i processen att ta fram ett lagförslag. Detta beror på att politikerna 
inte  har  vågat  gå  vidare  med  något  utan  att  de  tidigare  varit  helt  nöjda  med 
förslagen.  Detta  har  medfört  att  pliktexemplarsbiblioteken  har  hamnat  i  ett 
underläge i diskussionen. Det har även diskuterats mycket hur materialet ska göras 
tillgängligt för allmänheten,  och de som äger rättigheterna har varit  oroliga att 
deras intressen inte  ska tillgodoses.  För att  försöka förhindra framtida  dispyter 
mellan de olika aktörerna har man dock tillsatt en gemensam kommitté som kan 
agera rådgivare när det gäller det tekniska och tolkningsfrågor. Artikelförfattarna 

2 2 Muir, A. (2005), Legal deposit of digital publications. 
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redogör  även för  hur  andra  juridiska  och  praktiska  frågor  har  hanterats  under 
processens gång.23

Hur arbetet  med pliktleverans  av elektroniskt  material  i  Frankrike har  gått 
framåt  under  de  senaste  tio  åren  har  några  som  arbetar  vid  det  franska 
nationalbiblioteket  Bibliothèque nationale de France skrivit en artikel om. Enligt 
artikelförfattarna har elektronisk pliktleverans, trots att den endast pågått i några 
år, redan blivit ett av nationalbibliotekets huvuduppdrag. Man har fått igång ett 
system för att arkivera det som publiceras på Internet som fungerar väl och leder 
till  att  materialet  hamnar på rätt  plats i  de samlingar av kulturarvet som redan 
existerar. Detta sker med hjälp från såväl IT-specialister, ämnesbibliotekarier och 
juridiska experter. Artikelförfattarna redogör för alla fyra delar av kedjan till hur 
detta  uppnås,  det  vill  säga  insamlande,  bevarande,  beskrivning  och 
tillgängliggörande. Man menar att det finns såväl juridiska som tekniska detaljer 
som man behöver lösa för att leveransplikten ska uppfylla hela sitt syfte. Artikeln 
fokuserar mycket på hur insamlandet av materialet går till. I Frankrike har man 
kommit fram till en modell som bygger på att man kan kombinera robotinsamling 
och leveransplikt som åligger producenterna av materialet. Hittills har man dock 
valt  att  koncentrera  sig  på  det  förstnämnda  alternativet,  av  ekonomiska  skäl. 
Exempel på problem med insamlingen som nämns är de juridiska som måste lösas 
för att materialet ska kunna göras tillgängligt för forskare och andra. I Frankrike 
tillämpas strikta regler angående vad av det insamlade som tillgängliggörs. Det är 
endast möjligt att komma åt materialet om man är på plats på nationalbiblioteket, 
vilket kraftigt försvårar åtkomsten. Artikelförfattarna menar dock, som sagts, att 
vissa juridiska frågor kring detta fortfarande inte avgjorts,  och att  det inom de 
områden där det insamlade materialet spelar störst roll måste göras prioriteringar 
när det gäller nya verktyg och tjänster. Man påpekar även nyttan av att samarbeta 
internationellt,  både  när  det  det  gäller  att  få  fram  tekniska  och 
organisationsmässiga lösningar.24 

Om man ska ta ett utomeuropeiskt exempel kan man titta på en artikel om hur 
situationen har sett  ut  i  USA. Här har det  enligt  en artikel  av Michael Seadle 
handlat mycket om svårigheterna när det gäller att definiera vad det egentligen är 
som ska pliktlevereras. Seadle skriver att leveranspliktslagen i USA har inneburit 
att  allt  upphovsrättsskyddat  material  som publicerats  har  varit  leveranspliktigt. 
När  det  gäller  tolkningen  av  lagen  har  dock  endast  elektroniskt  material  som 
funnits fixerat på något fysiskt format fallit under denna, eftersom ett verk måste 
finnas i fysisk form för att enligt lagen anses vara publicerat. Seadle tar även upp 
ett par svårigheter när det gäller tolkningsfrågor som inträffar när man diskuterar 

2 3 Gibby, R. & Brazier, C. (2012), Observations on the development of non-print legal deposit in the UK,  
Library Review, Vol. 61, Nr. 5, ss. 362-377.
2 4 Stirling, P., Illien, G., Sanz, P. & Sepetjan, S. (2012), The state of e-legal deposit in France: 
Looking back at five years of putting new legislation into practice and envisioning the future, IFLA 
Journal, Vol. 38, Nr. 1, ss. 5-24.
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webbpublicerat material, i jämförelse med tryckt sådant. Dessa är att avgöra vilket 
land  det  skapats,  och  huruvida  man  kan  anse  att  det  som  publiceras  via  en 
webbsida är i fixerad form.25 

När det gäller Sverige finns, som tidigare påpekats, tämligen lite vetenskapligt 
skrivet om insamlandet och bevarandet av elektroniska dokument. När det gäller 
KB:s  robotinsamling  har  Örjan  Herres  skrivit  en  magisteruppsats  med  titeln 
Projekt Kulturarw³ ur ett open source perspektiv. Syftet med denna är att ta KB:s 
projekt  Kulturarw³  och sätta  in  detta  i  ett  större  sammanhang,  och  ge det  en 
helhetsbild. I fokus i studien är tekniken som används. Herres intervjuade de två 
personer  som  vid  denna  tid  arbetade  med  projektet  på  heltid.  Genom  detta 
kommer han fram till att det framför allt är lösningar med öppna standarder och 
öppna källkoder som används, så kallad open source. Open source kan man också 
kalla för en ideologi som förespråkar användandet av denna typer av lösningar. 
Denna ideologi har sitt ursprung i 1960-talets hippiekultur. De anledningar som 
anges  till  att  dessa  lösningar  används  inom  Kulturarw³  är  av  tre  olika  typer; 
ekonomiska, tekniska/praktiska, samt ideologiska/teoretiska.26

Johanna  Holmqvist  och  Björn  Karlsson  har  i  sin  magisteruppsats 
Pliktleverans under förändring undersökt de remissyttranden som inom i samband 
med betänkandet E-plikt: att säkra det elektroniska kulturarvet (SOU 1998:111). 
Dessa  yttranden  kom till  allra  största  delen  från  utbildningsinstitutioner,  samt 
bransch- och intresseorganisationer. Ur detta material försökte de hitta en diskurs 
kring  exempelvis  hur  insamlingsprioritet  motiveras  beroende på  vilken  typ  av 
dokument det handlar om, och vilka  konsekvenser det kan få på områden som 
tillhandahållande, bevarande och val av insamlingsmetod. Detta genomfördes med 
hjälp av så kallade nodalpunkter, som är de olika områden av vikt som avgränsar 
diskursen. Olika aktörer använder sig av olika tecken för att ge nodalpunkterna 
värde,  och  på  detta  sätt  skapas  en  motsättning  som  kallas  antagonism. 
Uppsatsförfattarna  kunde  identifiera  ett  antal  sådana  antagonismer.  Den  mest 
framträdande  av  dessa  var  den  som  handlade  om  tillgängliggörandet  av  det 
insamlade materialet. Här kunde man se en grupp av remissinstanser som stod för 
åsikten att det insamlade materialet måste göras tillgängligt för de som kan tänkas 
ha användning för det. Denna grupp bestod framför allt av högskolor, universitet, 
bibliotek, och myndigheter för kultur, information och forskning. En annan grupp, 
bestående  av  framförallt  bransch-  och  intresseorganisationer,  betonade  de 
upphovsrättsliga aspekterna. En annan mindre motsättning rådde när det gällde 
hur man såg på hur de kvalitetsmässiga spärrar, som försvunnit i samband med 
möjligheten för vem som helst att publicera sig själv via Internet, försvagats. När 
det gällde den tekniska utvecklingen hade de olika aktörerna på det stora hela 
samma attityd. Denna bestod dock övervägande av att teknisk utveckling medför 

2 5 Seadle, M. (2001), Copyright in the networked world: digital legal deposit,  Library Hi Tech, Vol. 19, Nr. 
3, ss. 299-303.
2 6 Herres, Ö. (2003), Projekt Kulturarw³ ur ett open source perspektiv.
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en belastning för  de olika  aktörerna.  Holmqvist  och Karlsson undersökte även 
vilka olika dokumentbegrepp som de olika aktörerna som uttalat sig om yttrandet 
använt  sig  av.  Undersökningen  visar  på  att  det  är  ett  integrerande 
dokumentbegrepp som används inom diskursen, och att detta beror på att det är 
dokumentets förändrade form som är problemet som föranlett utredningen, och att 
det  är  en  meningsgivande  process  med  pliktexemplarverksamhet.  Syftet  med 
själva  utredningen  var  att  värna  de  sociala  verkningar  som  den  insamlade 
informationen skall stå som bas för.27

Genom  att  titta  på  forskningsläget  när  det  gäller  hur  diskussionen  om 
leveransplikt  och insamlandet  av elektroniskt  material  går i  Sverige och andra 
länder kan man konstatera att en av de frågor som diskuteras mest är de problem 
som uppstår då man vill försöka göra det tillgängligt för forskare och andra. Visst 
handlar det även om hur själva insamlingen ska gå till, samt om vad det egentligen 
är  som ska levereras.  Dessa  frågor  verkar  dock inte  vara lika  känsliga  för  de 
inblandade.

2 7 Holmqvist, J. & Karlsson, B. (2007), Pliktexemplar under förändring.
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Teoretiskt perspektiv

Jag har valt att ta min teoretiska utgångspunkt i en av Jürgen Habermas teorier, 
den  om  offentlighet. Habermas  menar  att  det  under  den  tidiga 
handelskapitalismens dagar började ske en förändring gentemot hur det tidigare 
sett  ut under feodalismen när det gällde vad han kallar den  privata,  respektive 
offentliga sfären. Städerna i Europa blev under denna tid indragna i en handel som 
ledde  till  att  det  uppstod  en  nyhetsförmedling.  Denna  blev  basen  för  en 
kommunikationskultur som spelade en stor roll i  det som Habermas kallar  den 
borgerliga offentligheten. Det var dock först i och med merkantilismen och den 
absoluta  statens  uppkomst  under  1500-  och  1600-talen  som denna  egentligen 
uppstod. Istället för de personliga maktförhållanden som fanns under feodalismen 
växte  nu en sfär  för  offentlig  myndighetsutövning fram,  staten.  Men samtidigt 
uppstod  även  ett  nytt  privat  område,  som  motpol  till  staten,  det  borgerliga 
samhället. Detta var en sfär som var underkastad den offentliga makten.28

Under  denna  tid  förändrades  också  informationsflödet  och 
nyhetsförmedlingen, genom att posten och pressen växte fram. Staten använde sig 
av  tidningar  för  att  dela  med  sig  av  sina  befallningar,  och  medborgarna  blev 
därmed överhetens ”publik”. Denna publik bestod av bildade medborgare från de 
kretsar som vuxit fram av exempelvis handelsmän, bankirer och förläggare. Denna 
borgerlighet  dominerade det  ekonomiska  livet,  som utgjorde en särskild  social 
sfär. Människorna ur borgerligheten inrättade sociala institutioner där de träffades 
och  diskuterade  politiska  frågor.  Dessa  institutioner  utgjordes  av  exempelvis 
värdshus, kaffestugor och salonger. Tillsammans skapade dessa institutioner en 
social sfär mellan samhällslivet och staten. Detta var en sfär där privat folk kunde 
diskutera och kritisera olika frågor. Inom dessa formades en sorts allmän opinion i 
och  med  att  alla  som  hade  möjlighet  fick  vara  med  och  diskutera.  Denna 
allmänhet utgjordes dock endast av människor med egendom och bildning.29

Det kom dock att uppstå en förändring när det gäller detta i samband med den 
samhällsförändring som inleddes i början av 1900-talet. Under denna tid växte den 
moderna  ”välfärdsstaten”  fram.  Med  den  gjordes  statliga  interventioner  i  den 
tidigare ”privata” sfären som ledde till  att gränsen mellan staten och samhället, 
mellan det offentliga och privata, luckrades upp. Det skedde ett förstatligande av 
2 8 Dahlkvist, M. (2003), Jürgen Habermas' teori om ”privat” och ”offentligt”, I Borgerlig offentlighet, ss. v-
xi.
2 9 Dahlkvist (2003), ss. xi-xvi.
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samhället, men samtidigt också det omvända i och med att vissa tidigare privata 
organisationer  fick plats  inom den offentliga myndigheten.  Dessa utgjordes  av 
bransch- och intresseorganisationer och politiska partier. Staten förlorade således 
sin särställning.30 

Habermas menar att det efter den borgerliga offentlighetens förfall har skett 
en ”refeodalisering” där det offentliga och det privata alltså har sammanflätats. De 
privata  företagens  beslut  inskränks  av  offentliga  utredningar  som i  sin  tur  är 
tillkomna genom privata intressekamper. De politiska besluten fattas inte längre 
efter kritisk diskussion utan genom kompromisser och direkta överenskommelser 
mellan de inblandade parterna. I denna nya form av offentlighet genomgår också 
pressen en förändring och blir alltmer kommersialiserad. Därmed mister den sin 
tidigare kritiska funktion i förhållande till en upplyst och diskuterande läsarkrets. 
Istället  för nyhetsintressen och intresse att  kämpa för åsikter har kommersiella 
intressen tagit överhanden.31 

Offentligheten  domineras  i  dagens  samhälle  alltså  av  partier  och 
intresseorganisationer  som  förhandlar  om  kompromisser  med  staten  och  med 
varandra, med offentligheten utestängd om detta är möjligt. Detta innebär att det 
under  dessa  förhållanden  endast  är  möjligt  för  enskilda  att  aktivt  delta  i  en 
offentlig  kommunikationsprocess  via  partiernas  och  intresseorganisationernas 
interna offentlighet. Habermas menar vidare att en allt ökande byråkratisering av 
statens och samhällets förvaltningsorgan leder till att experters kompetensområden 
alltmer  försvinner  från   vanliga  människors  uppsikt,  och  att  denna  interna 
offentlighet borde kontrolleras.32

Med bakgrund av denna teori vill jag alltså undersöka hur diskussionen kring 
lagförslaget  om pliktexemplar  av  elektroniska  dokument.  Det  centrala  ordet  i 
undersökningen blir således  offentlighet. Vad är det för offentlighet man kan se 
genom att undersöka denna? Det är här mina tidigare frågeställningar kommer in i 
bilden. Frågorna handlar således om vilka det är som har möjlighet att diskutera 
dessa frågor, vilka som gör detta, samt hur de gör detta. För att göra detta kommer 
jag att använda mig av två metoder, som jag nu kommer presentera mer ingående.

3 0 Dahlkvist (2003), ss. xvi-xvii.
3 1 Dahlkvist (2003), ss. xviii-xxii.
3 2 Habermas, J. (2003) Borgerlig offentlighet, ss. 219-221.
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Metod och källmaterial

Jag  kommer  i  denna  undersökning  att  använda  mig  två  olika  typer  av 
textanalysmetoder. Genom den första av dessa, innehållsanalys, ska jag undersöka 
hela mitt källmaterial för att se vilka typer av frågor när det gäller promemorian 
Leveranplikt  för  elektroniska  dokument  (DS  2009:61) som  är  vanligast 
förekommande i de remissyttranden som undersöks. Dessa utgörs i huvudsak av 
sådana som inkommit från de två kategorier av instanser jag valt att undersöka, 
universitet och högskolor och statliga myndigheter. Jag kommer dessutom göra en 
kort jämförelse mellan dessa och det yttrande som inkommit från en privatperson. 
Därefter kommer jag att använda mig av min andra metod, argumentationsanalys, 
för  att  närmre  undersöka  hur  argumentationen  har  gått  i  två  speciellt  utvalda 
remissyttranden, i detta fall de från  Riksarkivet respektive Kungliga biblioteket. 
Men här följer först en genomgång av de båda olika analysmetoderna.

Innehållsanalys

Med innehållsanalys brukar man oftast mena kvantitativa analyser där man räknar 
förekomsten av eller mäter företeelser i texter. Detta gör man utifrån ett specifikt 
forskningssyfte. Men termen kan även användas för analyser som syftar till att på 
ett  systematiskt  sätt  beskriva  textinnehåll.  Man  brukar  därför  skilja  mellan 
kvalitativ respektive kvantitativ innehållsanalys. Med kvalitativ sådan menar man 
textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Vissa analyser där något visserligen 
kvantifieras, men där man måste göra mer komplicerade tolkningar av materialet 
måste göras, betraktas mer som kvalitativa sådana.33

En innehållsanalys kan genomföras på vilken slags text eller kulturell produkt 
som helst. Man kan även räkna eller mäta vad som helst i dessa. Exempelvis kan 
man räkna förekomsten av vissa ord eller uttryck, en viss typ av argument, eller 
hur ofta en viss företeelse omnämns. Man kan även välja att undersöka hur olika 
texter talar till sina läsare, exempelvis frågande eller vädjande. Man kan analysera 
texterna  antingen  manuellt  eller  med  hjälp  av  en  dator.  Fördelen  med  det 
förstnämnda tillvägagångssättet är att man kan göra betydligt mer komplicerade 

3 3 Boréus, K. & Bergström, G. (2012a), Innehållsanalys, I Textens mening och makt, s. 50.
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bedömningar och tolkningar. Fördelen med det senare är att man kan behandla 
väldigt stora mängder text.34 

Innehållsanalys är ett lämpligt tillvägagångssätt för att finna mönster i större 
material.  Det som söks i  texterna är manifesta inslag, det vill  säga sådant som 
uttrycks explicit. Men att söka efter det manifesta kan även bidra till att man kan 
komma åt det som inte sägs fullt ut. Kristina Boréus och Göran Bergström tar upp 
ett antal olika typer av undersökningar man kan göra med hjälp av innehållsanalys. 
Ett av dessa är att räkna hur många gånger något omnämns i texter, för att sedan 
kunna jämföra med förekomsten av detsamma i ett större sammanhang. Man kan 
även undersöka hur mycket uppmärksamhet ett visst ämne har fått i massmedia. 
De påpekar dock att grad av uppmärksamhet bara är en bakgrund till, eller en del 
av, det man vill  studera. Innehållsanalys kan även användas för att  exempelvis 
undersöka  huruvida  rapporteringen  kring  ett  ämne  är  objektiv,  saklig  eller 
opartisk. Även hur inställning till  något specifikt  förändrats, och ifall  detta har 
skett över tid, är något man kan analysera.35

När det gäller själva tillvägagångssättet för en innehållsanalys skriver Boréus 
och  Bergström  att  det  är  viktigt  att  i  ett  tidigt  skede  samla  in  och  avgränsa 
materialet. Det är även bra att börja med att undersöka en mindre del av materialet 
för att  se om det kan ge relevant information,  och för att  få en överblick över 
detta. Man går sedan vidare med att konstruera ett analysinstrument som anger 
vad det är i materialet som ska noteras. Vid manuell analys brukar ett sådant kallas 
för  kodschema.  Detta  talar  i  detalj  om  vad  man  ska  notera  i  de  analyserade 
texterna.  Till  mer  komplicerade  kodscheman  konstrueras  ofta  en  separat 
kondningsinstruktion som anger hur man ska göra i tveksamma fall. För att kunna 
skapa ett kodschema är det bra att först bekanta sig med materialet genom att läsa 
igenom detta  i  dess  helhet  eller  vissa delar.  Det  är  också viktigt  att  med viss 
kännedom  och  kunskap  om  det  större  sociala  sammanhang  som  texterna  är 
hämtade  ifrån.  Ofta  behöver  kodschemat  modifieras  och utvecklas  efter  hand. 
Man måste ta ställning till vad som ska noteras vid analysen. De företeelser som 
man noterar kallas  kodningsenheter. Dessa kan vara i princip vad som helst, till 
exempel vissa ord, teman, eller argument av en viss typ. När man har utvecklat ett 
fungerande analysinstrument för den undersökning man vill genomföra är det bra 
att göra en pilotstudie av en liten del av materialet. Genom att göra detta får man 
en möjlighet att fundera över det resultat man får fram, och eventuellt kan man 
korrigera  analysinstrumentet  ytterligare.  Eftersom  målet  med  denna  typ  av 
undersökningar är att finna mönster är det väldigt viktigt att kodschemat används 
konsekvent.  För  att  se  till  att  man  gör  detta  brukar  man  genomföra  så kallad 
dubbelkodning, det vill säga att man analyserar materialet vid två olika tillfällen 
för att se att ens egna kodningar överensstämmer med varandra. Om det visar sig 

3 4 Boréus & Bergström (2012a), ss. 50-51. 
3 5 Boréus & Bergström (2012a), ss. 51-53.

21



att  de inte  överensstämmer tyder detta  på att  man inte  varit  konsekvent i  sina 
bedömningar  av materialet.  Eftersom det  kan vara nödvändigt  att  på grund av 
detta arbeta om analysinstrumentet är det nödvändigt att några dubbelkodningar 
genomförs tidigt.36 

Jag  kommer  att  göra  en  ganska  enkel  innehållsanalys  där  jag  helt  enkelt 
undersöker hur många gånger specifika ämnen tas upp i de remissyttranden jag 
valt  att  ha  med  i  min  studie.  Min utgångspunkt  när  det  gäller  att  titta  på det 
manifesta i yttrandena är att det är sannolikt att de olika remissinstanserna trots 
allt  tar  upp de  frågor  de  själva  anser  viktigast  för  att  kommentera  dessa.  Jag 
kommer att gå igenom var och en av de båda  kategorier av remissinstanser jag 
valt  ut  för  sig.  Detta  gör jag för  att  sedan kunna se huruvida det  finns  några 
specifika  frågor  som  de  har  gemensamt,  eller  om  man  kan  observera  några 
utmärkande mönster. Således kommer jag inte att använda mig av något egentligt 
utarbetat kodschema, utan kommer istället att undersöka vilka ämnen som tas upp. 
Jag kommer därmed också kunna se på de texter jag analyserar med så öppna 
ögon som möjligt. 

När  det  gäller  de remissyttranden som inkommit  från Riksarkivet  och KB 
kommer  jag att  först  undersöka dessa  tillsammans  med  de övriga,  i  kategorin 
statliga myndigheter, för att se vilka typer av frågor man tagit upp. Sedan kommer 
jag att titta närmre på hur just dessa två instanser har argumenterat genom min 
argumentationsanalys.

Argumentationsanalys

Inom retorik brukar man tala om tre olika grundbegrepp för olika tillvägagångssätt 
man använder sig av för att övertyga andra om sina ståndpunkter. Det första av 
dessa är logos, som är det sätt man försöker övertyga en person genom att vädja 
till dennes intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser. Det andra begreppet 
är ethos. Med detta menas de karaktärs- eller personlighetsdrag en talare försöker 
tillskriva  sig  själv  för  att  vinna  åhörarnas  intresse  och  förtroende.  Det  tredje 
begreppet är pathos, som är de starka känslor som talaren försöker väcka hos sina 
åhörare, för att sedan utnyttja i sitt försök att övertyga dem. Det som idag brukar 
kallas för argumentationsanalys rör främst logos.37

Argumentationsanalys kan enligt Boréus och Bergström ha tre olika syften. 
Det första av dessa kan vara ett deskriptivt sådant, där man försöker rekonstruera 
den argumentation som förs utifrån dess befintliga sammanhang, och därigenom 
tydliggöra denna. Det andra syftet kan vara att bedöma huruvida argumentationer 
lever  upp  till  vissa  normer.  Det  handlar  här  om  exempelvis  saklighet  och 

3 6 Boréus & Bergström (2012a), ss. 54-57.
3 7 Boréus, K. & Bergström, G. (2012b), Argumentationsanalys, I Textens mening och makt, ss. 91-92.
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rationalitet. Det tredje syftet som finns för en argumentationsanalys kan vara att 
avgöra  en  argumentations  beviskraft,  det  vill  säga  huruvida  den  stärker  en 
bestämd  ståndpunkt  eller  inte.38 Det  finns  ett  antal  olika  inriktningar  inom 
argumentationsanalys.  Den  typ  jag  har  valt  att  använda  mig  av  kallas  pro  et  
contra-analys, och används för det tredje syftet.39

Pro- et contra-analys
Inom pro et contra-analys skiljer man mellan två olika typer av argument. Dessa är 
dels de argument som är avsedda att få oss att acceptera respektive förkasta ett 
annat påstående. Dessa kallas  pro-argument respektive  contra-argument.  Dessa 
kan  i  sin  tur  vara  olika  bra,  och  därmed  ha  olika  stark  beviskraft.  Gunnar 
Björnsson,  Ulrik  Kihlbom  och  Anders  Ullholm  delar  i  sin  bok 
Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande in arguments beviskraft i 
en  femgradig  skala,  bestående  av  ”mycket  låg”,  ”låg”,  ”måttlig”,  ”hög”  och 
”mycket  hög”.  Beviskraften  beror  i  sin  tur  på  argumentets  hållbarhet och 
relevans. Hur hög hållbarheten är beror på hur mycket större skälen att lita på ett 
påstående är än att misstro detsamma. Författarna delar även in hållbarhet i en 
femgradig skala av samma slag som den för beviskraften. Ofta kan det vara svårt 
att avgöra huruvida argument i till exempel debatter är hållbara eller inte om man 
inte besitter vissa specialkunskaper inom ämnet. I dessa fall gäller det att försöka 
ta  ställning  till  dessa  så  gott  det  går.  Även  om  ett  argument  skulle  ha  hög 
hållbarhet krävs det också att det har hög relevans för att dess beviskraft ska vara 
hög.  Även  relevansen  delar  författarna  in  i  samma  typ  av  femgradiga  skala. 
Relevansen hos ett argument skiljer sig från hållbarheten på så sätt att den alltid 
har sin relevans i relation till det påstående det hör, beroende på huruvida det är 
relevant i sammanhanget eller inte. När man till slut värderar en argumentations 
beviskraft måste man göra två typer av sammanvägningar. Dessa är att dels måste 
man för varje argument väga samman dess hållbarhet och relevans, samt att man 
måste  väga  den  sammanlagda  beviskraften  för  en  tes  mot  den  sammanlagda 
beviskraften mot densamma.40

När man ska bedöma hållbarheten hos ett påstående är det bra att göra en lista 
över  de  argument  som  finns  för  eller  mot  detta,  en  så  kallad 
argumentationsöversikt.41 Denna bör vara systematiskt ordnad så att den är till så 
stor  hjälp som möjligt  för det  ändamål  man ska använda den till.42 Björnsson, 
Kihlbom och Ullholm framför sju punkter som de menar är bra att följa då man 
ska göra en argumentationsöversikt. Dessa är följande:

3 8 Boréus & Bergström (2012b), ss. 92-93.
3 9 Boréus & Bergström (2012b), s. 94.
4 0 Björnsson,  G.,  Kihlbom,  U.  &  Ullholm,  A.  (2009),  Argumentationsanalys  –  Färdigheter  för  kritiskt  
tänkande, ss. 22-44.
4 1 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 56.
4 2 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 77.
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1. Börja med att läsa igenom hela texten för att på så sätt få en känsla för 
helheten, samt att markera de centrala avsnitten i denna.

2. Försök komma fram till vilken tes som textförfattaren driver, och ifall det 
är flera argumentationer som drivs, och därefter formulera förslag till tes 
(eller teser).

3. Pröva förslaget till tes genom att försöka ordna argument i förhållande till 
denna. Om man hittar ett annat påstående i texten som ens tesförslag kan 
tänkas vara avsett att stödja kanske detta snarare är avsett att vara tes. Om 
detta inträffar ska man istället pröva detta förslag på samma sätt.

4. Om det förslag till  tes man kommit  fram till görs om till negationen av 
detta,  och författaren  till  texten  skulle  kunna tänkas  att  acceptera detta 
påstående kan man inte använda förslaget som tes.

5. Man ska  i  största  möjliga  mån  följa  författarens  egen framställning  av 
argumentationen.  Även  om  det  skulle  finnas  bättre  sätt  att  ordna 
argumenten för att ge tesen stöd ska man i första hand koncentrera sig på 
att göra en rimlig tolkning av hur författaren tänkt det hela.

6. Man ska vara noga med att få med alla författarens argument i sin analys.

7. Man ska försöka ordna argumenten så att argumentationen blir så naturlig, 
enkel  och  övertygande  som  möjligt  utifrån  författarens  egen 
framställning.43 

När det gäller genomförandet av en sådan här beskrivande analys kan man 
stöta på vissa tolkningsproblem. Detta gäller först och främst att följa med i någon 
annans resonemang och kunna förstå hur denne har tänkt. Det kan nämligen vara 
lätt att missförstå vad en författare egentligen velat säga. Detta kan bero på sådana 
saker som till  exempel att argument kan vara outtalade, oklart formulerade och 
fulla av värdeladdade ord. För att kunna ta sig förbi dessa svårigheter gäller det 
enligt  Björnsson, Kihlbom och Ullholm att  man följer  ett  antal  principer  i  sitt 
arbete.44 

Det gäller att man inte tillskriver författaren åsikter som man egentligen inte 
har grund för att denne innehar. Man ska inte heller ta oklarheter och outtalade 
argument  som stöd för  att  avfärda resonemanget  som författaren för.  Man ska 

4 3 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 135.
4 4 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 127-128.
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även  vara  medveten  om  att  det  inte  alltid  går  att  veta  vilken  tolkning  av 
argumentationen  som  författaren  har  avsett,  då  det  finns  flera 
tolkningsmöjligheter.  I  dessa  fall  ska  man  utgå  från  vad  som  kallas 
välvillighetsprincipen. Detta innebär att man utgår från att författaren är en vettig 
person som har en ståndpunkt som den själv anser är både viktig och riktig.45

Genom att göra en argumentationsöversikt får man en överblick som gör det 
lättare att bedöma hållbarhet, relevans och beviskraft i denna. På så sätt kan man 
ta ställning till om det finns tillräckligt starka argument. Man bör inleda med att 
finna  tesen  som  författaren  driver.  Detta  är  ibland  självklart  eller  åtminstone 
mycket  tydligt.  Om det  inte  är  det  blir  man  tvungen att  försöka  avgöra  detta 
genom att söka efter ord som indikerar slutsatser och eller att någon hävdar något. 
Man kan också tänka på att tesen ofta upprepas flera gånger i en text, med olika 
formuleringar.  Om en tes är  outsagd kan man titta  på de relationer  som finns 
mellan de argument som finns i texten för att på så sätt försöka formulera tesen. 
Även  om  en  tes  är  outsagd  i  en  text  skriver  man  ut  den  i 
argumentationsöversikten.  Ofta  finns  det  mer  än  en  tes  i  en  text,  med  varsin 
tillhörande argumentation. Vanligtvis är en av dessa utförligare än de övriga, och 
denna brukar kallas för huvudtes, medan de övriga kallas sidoteser. Även dessa 
ges i den mån de är intressanta egna argumentationsöversikter. Hur än en tes är 
formulerad i texten skrivs den alltid i påståendeform i argumentationsöversikten.46

Efter att man har funnit tesen gäller det att också hitta argumenten. Detta är 
enkelt ifall författaren har varit tydlig i hur argumentationen förs. Om författaren 
inte  varit  det  kan  man  istället  söka  efter  ord  som på  något  sätt  indikerar  en 
argumentativ relation. För varje argument man finner i texten måste man försöka 
avgöra vilket argumentationsschema det tillhör. Därefter kan man lättare veta hur 
man  skriver  ner  det  i  en  tydlig  påståendeform,  och  därmed  se  om  det  finns 
ytterligare argument som rör dess hållbarhet eller relevans.47 

Det är viktigt att skriva ner både teser och argument i precisa formuleringar i 
argumentationsöversikten.  För  att  kunna  göra  detta  måste  man  ofta  ersätta 
författarens ord med andra formuleringar, men utan att frångå de påståenden man 
uppfattar att denne vill uttrycka. Om värdeladdade uttryck förekommer måste man 
även ersätta dessa med mer neutrala sådana.48

I en argumentationsöversikt inom pro- et contra-analys brukar man använda 
sig av förkortningar för att markera huruvida det är en tes (T), pro-argument (P), 
eller  contra-argument  (C).  Det  förekommer  dock  även  i  argumentationer  att 
påståenden inte är avsedda för tesen direkt, utan istället  för att  antingen stödja 
eller undergräva ett annat argument. Man brukar därför skilja mellan argument av 
första ordningen, som relaterar direkt till tesen (P1 respektive  C1), argument av 

4 5 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 128.
4 6 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 129-130.
4 7 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 131-132.
4 8 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 132-133.
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andra ordningen, som relaterar till ett argument av första ordningen (P2 respektive 
C2), och så vidare. Ett argument för eller mot ett argument av första ordningen 
markeras med relevant bokstav och siffra före beteckningen för argumentet det 
gäller.  Exempelvis  skrivs  således  det  första  pro-argumentet  för  andra  pro-
argumentet för tesen P1P2. Pro- och contra-argument  argumenterar för eller mot 
hållbarheten hos ett annat påstående, men det kan också finnas argument för eller 
mot relevansen hos ett annat argument. Dessa skrivs med F respektive M, och kan 
också  vara  av  första  ordningen,  och  så  vidare.  Dessa  kan  i  sin  tur  även  ha 
argument för eller mot hållbarheten eller relevansen hos dessa.49

När  man  lyckats  återskapa  en  argumentationsöversikt  för  författarens 
argument kring en viss tes väger man, som tidigare diskuterats, dem mot varandra 
för att komma fram till hur stark beviskraft dessa ger. Målet med det hela är att nå 
fram till  en välgrundad uppfattning om hur hållbar tesen är. Därför måste man 
bedöma beviskraften hos alla argument av första ordningen, både pro-argumenten 
och contra-argumenten, för att sedan göra en avvägning av den samlade styrkan 
hos  argumenten  av  båda  typerna.  För  att  ta  ställning  till  hållbarheten  och 
relevansen  hos  argumenten  av  första  ordningen  måste  man  ofta  gå  vidare  i 
argumentationsöversikten och titta på argumenten av högre ordningar. När man 
vägt  samman  hållbarheten  och  relevansen  för  att  se  vad  den  sammanlagda 
beviskraften hos var och ett av argumenten av första ordningen är, diskuterar man 
hur beviskraften hos hela argumentationen är gentemot den aktuella tesen.50

Med en  effektiv  värderande  analys  strävar  man  efter  att  snabbt  hitta  och 
sortera bort argument som saknar beviskraft. För att kunna göra detta är det bra att 
känna till en grupp med bedrägliga argument, även kallade fallasier. Dessa gör det 
svårt  för  den som stöter  på dem att  kritiskt  granska och ta  ställning  till  dem. 
Björnsson, Kihlbom & Ullholm listar tretton olika typer av fallasier.51

Jag  kommer  i  min  argumentationsanalys  att  arbeta  och  ställa  upp 
argumentationerna på samma sätt som Björnsson, Kihlbom och Ullholm visar i 
genomgången av metoden i sin bok. Alla tolkningar och bedömningar som görs är 
mina  egna.  Dessa  skulle  således  kunna  se  annorlunda  ut  ifall  någon  annan 
genomfört analysen. 

Källmaterial

Det  material  som  analyseras  i  min  undersökning  är  alltså  huvudsakligen 
remissyttranden  som inkommit  i  samband  med  att  olika  instanser  ombetts  att 
komma  med  synpunkter  kring  lagförslaget  som  presenterats  i  promemorian 
Leveransplikt för elektroniska dokument (DS 2009:61). 

4 9 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 57-77.
5 0 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 142.
5 1 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), ss. 143-153.
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Min innehållsanalys kommer således huvudsakligen att behandla de yttranden 
som inkommit från två kategorier av dessa instanser,  universitet och högskolor, 
samt statliga  myndigheter.  Även universitet  och högskolor räknas som statliga 
myndigheter,  men  denna  kategori  kan  tänkas  vara  mer  homogen  än  den  som 
utgörs av resterande statliga myndigheterna. Detta gör att jag tycker att det skulle 
vara intressant att se ifall det går att se något särskilt mönster i dessa yttranden i 
förhållande  till  den  senare  kategorin.  Dessutom  har  samtliga  yttranden  från 
universitet  och högskolor  skrivits  av,  eller  i  samråd  med,  en  bibliotekarie  vid 
respektive  institution.  Därför har  denna kategori  som grupp särskilt  väckt  mitt 
intresse. Jag kommer även att göra en kort innehållsanalys som behandlar det enda 
remissyttrande som inkommit  från en privatperson. Jag gör detta  för att  kunna 
jämföra detta med de övriga som jag har undersökt.

I min argumentationsanalys kommer jag, som tidigare nämnts,  att  begränsa 
mig  till  de  remissyttranden  som  inkommit  från  Riksarkivet  och  Kungliga 
biblioteket. Jag har valt att begränsa mig till dessa två remissinstanser eftersom 
argumentationsanalys kan vara mycket tidskrävande, och det skulle vara ett alltför 
stort  arbete  för en uppsats  av denna storlek att  utföra en sådan analys  av alla 
yttranden i dessa kategorier. Speciellt KB:s remissyttrande är långt och tar upp 
många av de aktuella frågorna, vilket gjort att detta har känts särskilt lämpligt för 
en  argumentationsanalys.  I  egenskap  av  den  mottagande  aktören  i 
pliktleveranssystemet  kändes  även  KB:s  synpunkter  särskilt  intressanta  att 
undersöka. Riksarkivet valdes av anledningen att de redan tar emot material av 
olika slag från myndigheter för bevarande, enligt arkivlagstiftningen. Eftersom det 
finns ett övergripande fokus i uppsatsen på just myndigheter kändes Riksarkivets 
yttrande också särskilt lämpligt för en närmre granskning.

Riksarkivet  (RA)  är  en  av  Sveriges  äldsta  myndigheter,  och  grundades 
officiellt  genom en kansliordning 1618.52 RA:s främsta uppgift  är  att  se till  att 
arkiven hos dem och andra hanteras och förvaras på ett  sådant  sätt  att  de har 
möjlighet att bestå under lång tid. De ska även bevara, vårda och tillhandahålla det 
arkivmaterial  som  förvaras  hos  dem  själva.  RA  tar  emot  handlingar  från 
exempelvis  regeringskansliet  och  olika  regionala,  centrala,  civila  och  militära 
myndigheter.  De tar även emot enskilda arkiv från bland annat  organisationer, 
föreningar och enskilda personer.  Alla dessa handlingar ska bevaras och göras 
tillgängliga för framtida forskning.53

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek,  och har sedan den 
första  lagen  om  pliktexemplar  stiftades  1661  i  stort  sett  samlat  in  alla 
publikationer som utgivits i Sverige. KB:s samlingar består av cirka 18 miljoner 
objekt och över sju miljoner timmar ljud och rörlig bild. KB samordnar även det 
svenska biblioteksväsendet, genom att exempelvis samla in statistik och fördela 

5 2 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Om oss > Historik [130801]
5 3 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Om oss [130801] 
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bidrag.  Dessutom  administrerar  och  utvecklar  KB  den  nationella 
bibliotekskatalogen,  Libris.  KB  är  ett  humanistiskt  och  samhällsvetenskapligt 
forskningsbibliotek, såväl som en statlig myndighet.54

Eftersom remissyttrandena är svar på den promemoria  som arbetats  fram i 
samband med lagförslagets tillkomst, innefattar mitt källmaterial även denna. Jag 
kommer då och då, där detta behövs, att referera till denna. Därför kommer jag nu 
att  presentera  vad  denna  promemoria  innehåller,  och  göra  en  kortfattad 
genomgång av vad lagförslaget egentligen innefattar.

Promemorian Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61)
Den  19  februari  2009  gav  Regeringskansliet  Sören  Öman,  föreståndare  för 
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet,  uppdrag att 
utreda  frågan  om  skyldighet  att  leverera  publicerat  elektroniskt  material  som 
överförs via nätverk till en myndighet. Till sin hjälp med utredningen tillsattes en 
referensgrupp  bestående  av  sakkunniga  vid  KB,  Riksarkivet, 
Justitiedepartementet,  Utbildningsdepartementet,  Näringsdepartementet  och 
Kulturdepartementet.  Öman  påpekar  dock  i  promemorians  inledning  att  de 
överväganden  och  förslag  som  redovisas  är  hans  egna.  Dessa  presenterades  i 
november samma år.55 

Referensgruppen har haft sammanträden, under vilka utredningsuppdraget och 
utkast till promemorian diskuterats. Utredningen har även haft ett större möte för 
att  diskutera hur en leveransplikt  för elektroniska dokument  bör utformas.  Till 
detta  inbjöds,  förutom  referensgruppen  och  företrädare  för  KB,  även 
representanter för flera olika instanser.56 Flera av dessa blev senare ombedda att 
lämna remissyttranden på den färdiga promemorian.

Själva promemorian är uppdelad i tre delar. I den första av dessa presenteras 
lagförslaget  om pliktexemplar  av elektroniska dokument.  I anslutning till  detta 
lämnas också förslag om ändring av fyra paragrafer i den redan gällande lagen om 
pliktexemplar av dokument (1993:1392). Dessutom ges förslag till förordning om 
pliktexemplar av elektroniska dokument, där kompletterande föreskrifter till den 
föreslagna lagen ges,  samt  förslag till  ett  förslag  till  förordning om ändring  i 
förordningen med instruktion för Kungliga biblioteket (2008:1421).

Detta följs först av en del som ger en bakgrund till  leveransplikten. Denna 
innehåller  en  kort  historik,  samt  information  om tidigare  utredningar  i  ämnet, 
KB:s robotinsamling, gällande svenska regler, internationella regler, samt regler i 
övriga nordiska länder. I den tredje och sista delen redogör man för förslagen och 
de överväganden som gjorts och hur man har resonerat, och även bedömningar av 
de ekonomiska konsekvenser förslaget innebär för staten.

5 4 Kungliga bibliotekets webbsida > Om oss [130730]
5 5 Utbildningsdepartementet (2009), s. 3.
5 6 Utbildningsdepartementet (2009), s. 29.
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Den i detta sammanhang viktigaste delen av promemorian är själva förslaget 
om den nya lagen, och därför följer här en genomgång av detta.

Förslag till lag om pliktexemplar av elektroniska dokument
I  det  lagförslag  som  läggs  fram  i  promemorian  definieras  ett  elektroniskt 
dokument som ”en avgränsad enhet av elektroniskt material med text, ljud eller 
bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje 
användning”.57 Om ett sådant dokument har tillgängliggjorts för allmänheten ska 
ett  exemplar  lämnas  till  KB inom tre  månader.  Detta  gäller  dock  endast  om 
tillgängliggörandet har grundlagsskydd genom yttrandefrihetsgrundlagen, eller om 
dokumentet framställts  av ett  företag som yrkesmässigt framställer elektroniska 
eller  andra yttranden, eller  av ett  företag för  yrkesmässigt  tillhandahållande av 
elektroniska dokument eller andra yttranden.58 

Vidare ska dessa regler endast gälla elektroniska dokument som rör svenska 
förhållanden. Detta innebär att  det är skrivet för personer som förstår svenska, 
innehåller  verk  som  har  en  svensk  upphovsman  eller  framförs  av  en  svensk 
konstnär,  eller  riktar  sig  till  den  svenska  allmänheten.  Om  det  finns  andra 
elektroniska  dokument  som  har  ett  direkt  samband  med  ett  som  rör  svenska 
förhållanden anses även dessa göra det.  När det gäller  vem som är skyldig att 
leverera dokumentet föreslås att det är den som har låtit framställa detta, om det är 
någon  som är  verksam i  Sverige.  Om inte  är  det  den  som  gjort  dokumentet 
tillgängligt i landet som är leveransskyldig.59

Det  föreslås  dock  även  vissa  undantag  från  skyldigheten  att  lämna 
pliktexemplar.  Ett  av dessa är ifall  materialet  har ”ett  obetydligt innehåll  i  det 
sammanhang det gjorts tillgängligt”60. Undantag görs även ifall dokumentet utgör 
eller ingår i en kommersiell annons från någon annan än den som är skyldig  att 
lämna pliktexemplar. Lagen ska inte heller gälla dokument som innehåller samma, 
eller i stort sett samma, material som ett annat elektroniskt dokument som redan 
har lämnats eller ett dokument som är leveranspliktigt enligt den redan existerande 
lagen  om  leveransplikt  av  dokument (1993:1392).  Om  det  redan  lämnade 
dokumentet innehåller något sorts skydd som gör det svårt att bevara innehållet i 
det ska dock senare publicerat  elektroniskt dokument med materialet  levereras. 
Lagen  ska  inte  heller  gälla  dokument  som  utgör  utdrag  ur  ett  annat  redan 
leveranspliktigt dokument.  Regeringen, eller en myndighet som regeringen utser, 
får dessutom besluta om ytterligare undantag i vissa enskilda fall.61

När det gäller hur dokumenten ska levereras föreslås att detta ska ske på en 
fysisk databärare i det logiska format som det har gjorts tillgängligt i. Regeringen 

5 7 Utbildningsdepartementet (2009), s. 15.
5 8 Utbildningsdepartementet (2009), s. 15.
5 9 Utbildningsdepartementet (2009), s. 16.
6 0 Utbildningsdepartementet (2009), s. 16.
6 1 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 16-17.
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får meddela föreskrifter om att leveransen får ske på annat sätt och besluta om 
detta  i  enskilda fall.  Om ett  dokument  tillgängliggjorts  i  flera olika format  får 
regeringen även besluta om vilket av dessa som ska anses vara det logiska. Det 
föreslås  även  vilken  information  som  ska  följa  med  vid  leveransen  av  ett 
dokument. Denna information är när dokumentet tillgängliggjorts, i vilket format 
detta  gjorts, eventuella  koder eller  liknande som kan behövas för att  ta del av 
materialet  i  dokumentet,  samt  dokumentets  eventuella  samband  med  andra 
dokument som levererats. Regeringen kan även lämna närmre föreskrifter när det 
gäller hur dokument ska levereras och vilken information som ska följa med. Den 
som är skyldig att leverera pliktexemplar och som inte gör detta, eller ger den 
information  som  dokumenten  ska  åtföljas  av,  kan  komma  att  åläggas  ett 
vitesföreläggande att fullgöra sin skyldighet. Om man skulle vilja överklaga ett 
vitesbeslut ska detta göras hos allmän förvaltningsdomstol. Om man skulle vilja 
överklaga till kammarrätten krävs prövningstillstånd.62

När det gäller vad som ska levereras av offentliga organ görs mer specifika 
definitioner  av  vilka  dokument  som  är  leveranspliktiga.  Ett  leveranspliktigt 
elektroniskt  dokument är för dem en avgränsad enhet i  elektronisk form av en 
promemoria, en rapport, en utredning, en vägledning eller någon annan liknande 
publikation.  Om  någon  av  myndigheterna  gjort  en  sådan  tillgänglig  för 
allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk, är de skyldiga att lämna ett 
pliktexemplar till KB inom tre månader från tillgängliggörandet. Dessa levereras 
på samma sätt som övrig pliktleverans från andra leverantörer.  Regeringen eller 
den myndighet som den utser får meddela besluta om undantag från skyldigheten 
att lämna pliktexemplar i enskilda fall. Sådana beslut får ändras eller upphävas.63

Avslutningsvis  redogörs  för tidsplanen för genomförandet  av lagen.  Denna 
föreslås  träda  i  kraft  den  1  april  2011 för  vissa  förutbestämda  aktörer.  Dessa 
utgörs  av  dem  som  vid  det  datumet  har  tillstånd  att  sända  TV-program  och 
radioprogram  till  hela  landet,  de  som  har  tillstånd  att  sända  lokalradio  till 
Göteborgsområdet, samt de som utgav någon av de tio dagstidningar respektive 
tidskrifter  med  störst  upplaga  under  2010.  Dessutom  omfattas  ett  antal 
myndigheter.  Dessa  är  Brottsoffermyndigheten,  Försäkringskassan,  Göteborgs 
universitet, Högskoleverket, Karolinska institutet, Myndigheten för samhällsskydd 
och  beredskap,  Regeringskansliet,  Socialstyrelsen,  Specialpedagogiska 
skolmyndigheten,  Statens  folkhälsoinstitut,  Statens  skolverk,  Statistiska 
centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och Vägverket. Övriga som publicerar 
elektroniska  dokument  som är  leveranspliktiga  enligt  lagen  ska  börja  leverera 
dessa från och med den 1 juli 2013.64

6 2 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 17-18.
6 3 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 18-19.
6 4 Utbildningsdepartementet (2009), s. 19.
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Disposition av analysdelen

Själva analysen kommer att gå till på så sätt att jag först gör en överblick över 
vilka instanser som yttrat sig angående lagförslaget då detta presenterats. Jag visar 
även  vilka  olika  kategorier  jag  delat  in  dem  i,  beroende  på  vilka  typer  av 
organisationer de företräder. Jag gör därefter en översiktlig innehållsanalys av de 
remissyttranden som inkommit från instanser som kan kategoriseras som statliga 
myndigheter. Av dessa undersöker jag först de som inkommit från universitet och 
högskolor för att se om det finns några speciella ämnen som tas upp av dessa och 
ifall man kan se några mönster utifrån deras yttranden. Jag går sedan vidare och 
gör detsamma med de yttranden som inkommit från de myndigheter som inte kan 
placeras i föregående kategori. Därefter undersöker jag vad den privatperson som 
inkommit med ett yttrande tar upp. Jag genomför sedan en  argumentationsanalys 
av RA:s och KB:s yttranden. Dessa innehåller två respektive sex huvudsakliga 
teser. Jag går, precis enligt instruktionerna i Björnsson, Kihlbom och Ullholms 
bok, i tur och ordning genom dessa och avgör beviskraften hos varje tillhörande 
argumentation. I den första tesen kommer jag att exemplifiera hur jag har arbetat 
genom att visa hela min argumentationsöversikt för denna. Därefter kommer jag 
dock endast att  presenterat vad jag kommit fram till i löpande text. Efter detta 
kommer jag att göra en avslutande diskussion där jag försöker ge svar på mina 
frågeställningar.  Jag  diskuterar  även  resultaten  av  undersökningen  utifrån  mitt 
teoretiska perspektiv och  den tidigare forskning jag presenterat.
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Analys

Jag  kommer  här  först  således  att  se  på  vilka  instanser  som  inkommit  med 
remissyttranden  angående  lagförslaget  om  pliktexemplar  av  elektroniska 
dokument. Om man undersöker Utbildningsdepartementets förteckning över vilka 
som ombetts inkomma med yttranden kan man se att det rör sig om 76 instanser. 
Utav  dessa  inkom 49 stycken med  svar.  Dessutom har  ett  spontant  remissvar 
inkommit  från  en  privatperson.  Av  dem  som  ombetts  att  lämna  synpunkter 
svarade enligt förteckningen fem stycken att de avstod från att yttra sig i ärendet.65 
Om man börjar undersöka de övriga inkomna yttrandena kan man dock se att 
ytterligare fyra instanser endast svarat att de avstår från att yttra sig i frågan. Det 
var alltså även 27 instanser som ombads att yttra sig, men helt och hållet uteblev 
med svar.

Således  var  det,  tillsammans  med  den  enskilde  privatpersonen,  alltså 
sammanlagt 41 instanser som valde att uttala sig kring lagförslaget. Jag har delat 
in  dessa  i  olika  kategorier  beroende  på  vilken  typ  av  organisation 
remissinstanserna kan anses tillhöra. Dessa kategorier är medieföretag, universitet  
och  högskolor,  statliga  myndigheter,  bransch-  och  intresseorganisationer, 
domstolar, samt övriga.

Medieföretag  som  inkom  med  yttranden  var  C  More  Entertainment  AB, 
Sveriges Radio AB,  Sveriges Utbildningsradio AB,  Sveriges Television AB och 
TV4 AB. 

Universiteten och högskolorna utgjordes av Dramatiska institutet, Göteborgs 
universitet,  Högskolan  Dalarna,  Högskolan  Väst,  Luleå  tekniska  universitet, 
Lunds  universitet,  Malmö  högskola och  Sveriges  lantbruksuniversitet.  Alla  i 
denna kategori är i sig också statliga myndigheter. Jag tyckte dock, som tidigare 
nämnts, att det skulle vara intressant att skapa en specifik kategori för denna typ 
av instanser.  Detta eftersom man skulle  kunna tänka sig att  genom att  separat 
undersöka  yttrandena  från  just  dessa  skulle  kunna  visa  intressanta  resultat  i 
kommande innehållsanalys.

Övriga statliga myndigheter som inkommit med yttranden placerade jag in i 
den kategori som jag helt enkelt kallade statliga myndigheter. Denna utgjordes av 
Högskoleverket,  Justitiekanslern,  Konkurrensverket,  Kungliga  biblioteket, 
Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap,  Post-  och  telestyrelsen, 

6 5 Utbildningsdepartementet, Förteckning över remissyttranden.
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Riksarkivet,  Socialstyrelsen,  Specialpedagogiska  skolmyndigheten,  Statens  
skolverk, Statistiska centralbyrån och Vägverket.

Bransch-  och  intresseorganisationer  som  inkom  med  yttranden  var 
Copyswede,  Föreningen  Svenska  Läromedel,  Konstnärliga  och  litterära  
yrkesutövares  samarbetsnämnd,  Nordiska  oberoende förlags  förening, Svenska 
Förläggareföreningen,  Svenska  Journalistförbundet,  Svenska  oberoende 
musikproducenter,  Svenska  Tidningsutgivareföreningen,  Sveriges  
författarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Tidskrifter.

Två  domstolar  inkom  med  yttranden,  Kammarrätten  i  Stockholm och 
Länsrätten i Stockholms län.

I den sista kategorin,  övriga, placerade jag in alla instanser som inte kunde 
infogas i någon av de andra. Den utgörs dock av endast tre stycken. Dessa är E-
delegationen (FI 2009:01), en så kallad expertgrupp, inrättad av regeringen 2009, 
Uppsala kommun,  som är en myndighet,  dock en kommunal sådan, samt  Lars  
Aronsson, privatperson. 

Innehållsanalys av yttranden från myndigheter

Universitet och högskolor
I denna kategori har jag alltså placerat de åtta av landets universitet och högskolor 
inkommit med remissyttranden gällande det aktuella lagförslaget. Dessa utgörs av 
såväl ett par av landets största universitet som några av de mindre högskolorna. 
Vissa av dem har betydligt smalare fokus än andra. Syftet med denna delstudie är 
således att se ifall det går att skönja några mönster i de ämnen man väljer att ta 
upp i de yttranden som inkommit från just dessa instanser.

Dramatiska institutets yttrande är väldigt kort, och behandlar endast det som 
de  själva  påverkas  av,  det  vill  säga  att  leverera  pliktexemplar  i  egenskap  av 
offentlig myndighet. Man konstaterar endast att man tycker att avgränsningarna 
för  myndigheter  som gjorts  i  lagförslaget  är  väl  avvägda,  och  att  Dramatiska 
institutet  själva  kommer  att  kunna  uppfylla  leveransplikten  med  rimliga 
arbetsinsatser.66

Göteborgs universitet tar upp den tillgängliggörande aspekten i sitt yttrande. 
Man menar att man, eftersom denna och integritetsskyddsaspekter inte tagits upp i 
utredningen, avstår från att kommentera det som har tagits upp. Istället väljer man 
att diskutera sådant som inte tagits upp. Det man syftar på är hur det insamlade 
materialet  ska finnas tillgängligt för de som efterfrågar det.  Man menar  att  de 
elektroniska dokumenten är väl så viktiga som de tryckta, och att tillgängligheten 
av kulturarvet inte får försämras. Därför måste det finnas möjlighet, även med det 

6 6 Dramatiska institutets remissyttrande.
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elektroniska materialet, för ett antal personer att samtidigt och avgiftsfritt använda 
sig av samma elektroniska material.67

Högskolan Dalarna välkomnar lagförslaget, och menar att det är väl avgränsat 
och realiserbart. Det är även bra, menar man, att införandet av leveransplikten sker 
etappvis så att det ges möjlighet att anpassa och utvärdera arbetet innan det startar 
fullt ut. Man framhåller även att det är positivt om materialet görs sökbart i Libris, 
men att det även är viktigt att leveranssystemet upprätthålls av KB i samråd med 
Riksarkivet.  Högskolan  Dalarna  menar  att  det  även  är  viktigt  att  KB  ges 
tillräckligt med resurser så att de kan fortsätta med sin robotinsamling. Detta ska 
bidra  till  att  man  får  in  det  material  som  faller  utanför  den  elektroniska 
leveransplikten.  Högskolan  Dalarna  anmärker  också  på  att  områden  som 
upphovsrätts- och integritetsfrågor inte berörs mycket i utredningen, och menar att 
dessa måste tas upp för att lagförslaget ska kunna betraktas som en helhet. Man 
framför  även åsikten  att  de  begränsningar  som gjorts  angående vad offentliga 
myndigheter ska leverera är bra. Man betonar dock vikten av att andra typer av 
handlingar  undantas,  eftersom  dessa  redan  förtecknas  i  myndigheternas 
arkivregister.68

Högskolan Väst instämmer i de argument mot robotinsamling som alternativ 
till pliktleverans som tas upp i utredningen.69 De argument man syftar på är främst 
författningstekniska svårigheter, och att man inte får in de metadata som behövs 
för  att  kunna  katalogisera  och  registrera  materialet.70 Man menar  dock  från 
Högskolan Västs sida att den robotinsamlingen utgör ett gott komplement till det 
leveranspliktiga materialet och att man därför borde få möjlighet att fortsätta med 
denna parallellt. För att detta ska bli möjligt, menar man, måste KB får tillräckliga 
resurser avsatta så att inte för stora luckor uppstår i det insamlade materialet. Man 
tar även upp att det är positivt om alla myndighetspublikationer görs tillgängliga 
via KB och Libris, eftersom detta kommer att innebära betydligt enklare åtkomst. 
Man  påpekar  dock  att  det  kommer  att  innebära  merarbete  för  de  enskilda 
myndigheterna, men menar att fördelarna överväger detta. I övrigt instämmer man 
i  stort  med de definitioner  som görs i  utredningen,  men att  de som gäller för 
myndighetspublikationer  kan  leda  till  tolkningsproblem för  högskolorna.  Detta 
måste  lösas  med  tydligare  instruktioner,  menar  man.  Man  påpekar  även  att, 
eftersom leveranser via nätverk skulle  innebära stora vinster arbetsmässigt,  ser 
man gärna att möjligheter att göra detta genomförs så snart som möjligt.71

Luleå  tekniska  universitet (LTU) kommenterar  de  avgränsningar  och 
definitioner som gjorts i utredningen med att man har förståelse för dessa. Man 
menar  att  leveransplikten,  kombinerat  med  KB:s  robotinsamling,  ger  en 

6 7 Göteborgs universitets remissyttrande.
6 8 Högskolan Dalarnas remissyttrande.
6 9 Högskolan Västs remissyttrande.
7 0 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 77-78.
7 1 Högskolan Västs remissyttrande.
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acceptabel täckning av det som publiceras. Det är därför av stor vikt att KB även i 
fortsättningen kan genomföra  detta  projekt.  Man påpekar  att  remissinstanserna 
blivit  ombedda  att  särskilt  yttra  sig  när  det  gäller  finansieringsfrågorna.  Från 
LTU:s sida har man dock inte haft möjlighet att i detalj granska hur rimliga KB:s 
kostnader  skulle  bli.  Man  konstaterar  dock  att  dessa  skulle  bli  tämligen 
blygsamma i jämförelse med vad det kostar att ta hand om det tryckta materialet. 
Förutom detta tar man upp frågan kring att det i utredningen fortfarande är det 
tryckta materialet som räknas som det primära i sammanhanget. Det elektroniska 
ses mer som ett  komplement  till  detta.  I takt  med att  en allt  större del  av det 
sammanlagda materialet kommer att ske i elektronisk form kan detta komma att 
dramatiskt  ändra situationen.  Därför menar man från LTU:s sida att  man även 
måste börja diskutera hur materialet ska göras tillgängligt, och att en ny lag måste 
följas av en diskussion angående detta.72

Även Lunds universitet kommenterar de avgränsningar och definitioner som 
gjorts  i  lagförslaget.  Man instämmer med dessa när det gäller  det  mesta.  Man 
menar att det är en fördel att förslaget utgår från de bestämmelser som gäller för 
leveransplikt  av  tryckta  dokument.  Dock  instämmer  man  inte  när  det  gäller 
förslaget om att offentliga myndigheter också, vid sidan av att bevara dokument 
enligt  arkivlagstiftningen, ska leverera det som publicerats  via nätverk till  KB. 
Anledningar  till  detta  är  att  det  kommer  att  innebära  stort  merarbete  för 
myndigheterna, och att gränsdragningarna över vilka publikationer som omfattas 
är oklara.73

Malmö högskola anser att de definitioner som gjorts av utredaren är kloka, 
och ställer sig i huvudsak bakom dessa. Man håller även med om att insamling i 
urval eller med hjälp av robot inte är bra alternativ. Man menar också att det är 
mycket viktigt att leveranserna sker på ett så enkelt sätt som möjligt, och att det 
därför ges tydliga instruktioner om hur dessa ska genomföras. Man tar även upp 
vikten av att KB ges tillräckliga resurser för att de ska kunna utföra uppdraget, 
eftersom det  inte  bara medför  merarbete  för  producenterna av materialet,  utan 
även för mottagaren.74

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar i sitt  yttrande upp två huvudsakliga 
frågor. Den första av dessa handlar om att det leveranspliktiga materialet ska vara 
sådant som rör svenska förhållanden, och riktar sig till  en svensk publik.  SLU 
menar att det i en akademisk miljö, som blir alltmer internationell, blir svårt att 
definiera vilka dokument som ska lämnas. Man menar också att undantag borde 
göras för myndigheter när det gäller parallellpublicerat material. Det är nämligen 
mycket  resurskrävande att  gallra  ut  sådant  som rör  just  svenska  förhållanden. 
Vidare tar SLU upp att man anser att det är väldigt viktigt att man kommer fram 
till ett sätt att leverera materialet via nätverk på ett mer eller mindre automatiskt 
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sätt. De menar att det inte är resurseffektivt att använda sig av databärare, och att 
tekniken  kommer  att  möjliggöra  en  rationell  hantering  av  materialet.  Man 
poängterar  även från SLU:s  sida att  man  borde utnyttja  den  infrastruktur  som 
vuxit  fram  inom  de  svenska  universiteten  och  högskolorna  för  elektronisk 
publicering.75

Om man sammanfattningsvis  ska försöka se några mönster  i  vad de olika 
universiteten och högskolorna tar upp kan man se att man på de allra flesta håll tar 
upp de definitioner och gränsdragningar som gjorts i utredningen. När det gäller 
vilka  leverantörer  som  ska  omfattas  av  den  nya  leveransplikten,  samt  vilka 
dokument denna ska gälla för, kan man konstatera att de på det stora hela verkar 
vara  positivt  inställda  till  dessa.  Visst  förekommer  det  smärre  kritik  mot  de 
gränsdragningar som gjorts. Men denna kritik gäller framförallt att det kan komma 
att uppstå tolkningsmöjligheter när det gäller vad universiteten själva ska komma 
att leverera. Ett exempel är SLU, som ifrågasätter vad som egentligen utgör det 
utredaren  kallar  svenska  förhållanden.  Även viss  kritik  till  att  de  ska  leverera 
sådant  material  som  redan  faller  under  arkivlagen  tas  upp,  som  i  Lunds 
universitets fall. 

Tre instanser, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst och LTU, diskuterar att 
KB även ska få möjlighet att fortsätta den robotinsamling som redan pågår inom 
Kulturarw³.  Ingen  av  dem  verkar  tycka  att  det  är  ett  fullgott  alternativ  till 
leveransplikt. Även Malmö högskola nämner robotinsamlingen, men då endast för 
att konstatera att man inte tycker att denna utgör ett bra alternativ. 

En fråga som också tas upp fyra håll i de här genomgångna yttrandena är den 
som rör  tillgängliggörandet  av  materialet.  Egentligen  är  det  endast  Göteborgs 
universitet som går in ordentligt på den frågan, och faktiskt ägnar hela sitt yttrande 
åt den, men LTU nämner också att detta måste utredas. Även Högskolan Dalarna 
nämner de upphovsrättsliga frågorna, men går inte närmre in på dem. De nämner 
dock det positiva med möjligheten att göra materialet sökbart via Libris, liksom 
Högskolan Väst också gör. 

Möjligheten att leverera materialet via nätverk är önskemål som framförs av 
Högskolan Väst och SLU. Anledningar till  detta är såväl att man skulle kunna 
utnyttja system som redan finns utvecklade som att det skulle vara mycket enklare 
för de inblandade parterna. Detta önskemål skulle man också kunna skönja hos 
Malmö högskola,  som anser att  leveranserna ska ske på ett  så enkelt  sätt  som 
möjligt. 

Man kan således se ett mönster i det universiteten och högskolorna tar upp i 
det att definitionerna och gränsdragningarna tas upp mest, följt av de tre övriga här 
ovan.  De två  första  av dessa tas  upp av fyra instanser,  och den tredje  av tre. 
Ämnen som också tas upp, men inte lika ofta, är leverantörernas möjligheter att 
uppfylla  leveransplikten,  den  planerade  tidsplanen  för  införandet,  vikten  av 

7 5 Sveriges lantbruksuniversitets remissyttrande.

36



samråd mellan KB och Riksarkivet, problematiken med att underställa den nya 
lagen den existerande pliktexemplarslagen,  samt  nödvändigheten för  KB att  få 
tillräckliga resurser för att ta emot materialet. 

Statliga myndigheter
I  denna  kategori  har  jag  placerat  alla  de  statliga  myndigheter  som  inte  är 
universitet eller högskolor. Således ansvarar de för ett avsevärt bredare spektrum 
av verksamheter, och kan därför möjligtvis tänkas vara mer olika i det som de 
väljer att ta upp i sina yttranden.

Högskoleverket meddelar  att  de  delar  uppfattningen  att  det  behövs  en 
författning som reglerar skyldigheten att leverera publicerat elektroniskt material. 
Man anser  inte  att  det  det  kan  anses  bli  särskilt  betungande eller  kräva  stora 
resurser för de enskilda myndigheterna. Man tillägger dock att leveranserna i så 
stor  utsträckning  som  möjligt  bör  ske  via  nätverk  eftersom  detta  är  mest 
kostnadseffektivt. Man delar även uppfattningen att KB ska få ökade anslag för att 
finansiera sina ökade kostnader, men att vissa besparingar är möjliga för dessa 
genom  rationaliseringar.  Man  påpekar  att  kostnaderna  för  datalagring  och 
minneskapacitet  historiskt  sett  har  minskat  över  tid,  trots  att  det  ofta  är 
resurskrävande till en början.76

Justitiekanslern låter  i  sitt  yttrande  endast  meddela  att  hon inte  har  några 
invändningar mot lagförslaget.77

Konkurrensverket menar  att  det  är  svårt  att  ta  ställning  till  lagförslaget 
eftersom  det  saknas  en  konsekvens-  och  kostnadsanalys  för  alla  aktörer  som 
föreslås leverera elektroniska dokument.  Man efterfrågar även en analys av de 
konsekvenser som följer av att  statliga myndigheter föreslås leverera dokument 
som redan bevaras i deras arkiv enligt rådande arkivlagstiftning.78

Kungliga  biblioteket (KB)  har  lämnat  det  längsta  yttrandet  av  alla  som 
inkommit, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det är de som ska ta 
emot  allt  material  som samlas  in.  KB menar  att  det  finns  en fara  med att  en 
eventuellt  ny  lag  skulle  göras  underordnad  den  redan  existerande  om  tryckt 
material.  Detta,  menar  man,  beror  på  att  andelen  material  som  publiceras  i 
elektronisk form säkerligen kommer att bli allt större i förhållande till de tryckta 
motsvarigheterna. Istället tycker man att  man ska skapa en lag, efter det att  en 
revision gjorts av den redan existerande lagen, som reglerar hur insamlingen ska 
göras för alla typer av material. Detta skulle även göra det hela mer överskådligt 
för alla inblandade aktörer. Man menar vidare att man inledningsvis måste ha en 
pragmatisk inställning till lagen. Detta för att kunna bygga upp goda rutiner för 
leveranserna, och för att se till att alla aktörer har de resurser som krävs för denna. 
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När  det  gäller  de  definitioner  och  gränsdragningar  som  görs  i  utredningen 
tillstyrker  KB dessa,  med  några få  undantag,  däribland när  det  gäller  det  som 
myndigheter publicerar. Man menar dock att KB måste ges en central roll när det 
gäller att urskilja vilket material som egentligen ska anses vara leveranspliktigt. 
KB tolkar utredningens direktiv, om att leveransplikten i princip ska röra sådant 
som KB inte kan samla in på egen hand, som att att robotinsamlingen utgör ett 
viktigt  komplement  till  denna.  Man tar  även upp frågan kring  möjligheten  att 
lämna pliktleveranserna via nätverk, istället för på fysiska databärare, och menar 
att målet måste vara att detta ska kunna genomföras. KB kritiserar förslaget att det 
inte  ska  vara  möjligt  att  söka  i  det  insamlade  materialet,  eftersom  detta 
uttryckligen inte ingått i utredningens uppdrag. KB tar också upp betydelsen av att 
de tilldelas tillräckliga resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Dessa måste 
även  anpassas  efter  hur  situationen  ser  ut,  eftersom  denna  kan  komma  att 
förändras i framtiden.79

Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap (MSB)  menar  att  den 
föreslagna  lagen  är  ett  naturligt  steg  eftersom elektronisk  publicering  blir  allt 
vanligare, och att utredningen gör rimliga avgränsningar. MSB menar dock att det 
i  förhand måste  göras  bedömningar  av  de  risker  som kan föreligga  då  data  i  
elektronisk form förs över via publika nätverk. I dessa sammanhang tillkommer 
nämligen särskilda frågor, som till  exempel  säkerhetsställande av identitet,  och 
verifiering.80

Post- och telestyrelsen anser sig inte ha någon anledning att framföra några 
synpunkter på innehållet i lagförslaget. Man menar dock att det finns ett behov av 
att det klargörs vilket material som ska levereras och i vilka former detta ska ske. 
Man tar vidare upp att det är av stor betydelse att KB utvecklar enkla lösningar för 
leveranserna  som  minskar  merarbete  och  tillkommande  kostnader  för  teknik. 
Detta bör dessutom ske med god framförhållning.81

Riksarkivet (RA) inleder sitt yttrande med att göra klart att det man kommer 
att  kommentera  är  sådant  som  i  huvudsak  rör  sådant  som  berör  deras  eget 
verksamhetsområde,  och  där  man  har  en  uppfattning  som  avviker  från 
utredningens. Man påpekar också att KB snarast måste ges möjlighet att samla i 
elektroniska dokument, och att den robotinsamling som dessa redan genomför inte 
kan ersätta en lagstiftad rätt att erhålla dokument. KB, menar man från RA:s sida, 
måste även tilldelas så kallad rekvisitionsrätt. Med detta menas att de ges rätt att 
själva  kräva  in  material  från  de  leveranspliktiga  aktörerna.  Detta,  menar  man, 
skulle underlätta arbetet, eftersom KB då själva kan avgöra vad som är nödvändigt 
att  samla  in  för  att  få  en så bra täckning som möjligt.  Detta,  i  samband med 
föreslagen leveransplikt,  skulle  enligt  RA vara den bästa lösningen. RA menar 
också att  offentliga myndigheter inte  ska omfattas  av leveransplikten,  eftersom 
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dessa redan  bevarar sina dokument enligt arkivlagstiftningen. RA menar att det, 
om dessa också skulle omfattas av den nya lagen, skulle leda till oklarheter av vad 
som egentligen gäller, och att det är riskabelt att bygga upp parallella system.82

Skolverket har  valt  att  endast  kommentera  det  i  lagförslaget  som  berör 
offentliga  organs  skyldighet  att  lämna  pliktexemplar.  Man  menar  att  de 
definitioner som görs angående vad dessa ska leverera är otydliga och kan komma 
att  leda  till  problem.  Även  vissa  övergångsbestämmelser  tycker  Skolverket  är 
otydliga.  Man  ställer  sig  tveksam  till  att  begränsa  sökmöjligheterna  av  det 
insamlade  materialet.  En  begränsning  i  sökmöjligheterna,  menar  man,  skulle 
motverka syftet att forskare och allmänhet ska kunna ta del av materialet på ett 
och samma ställe.83

Socialstyrelsen menar i sitt yttrande att den mest kompletta, och därmed också 
den  mest  värdefulla,  insamlingen  av  myndigheters  publikationer  är 
robotinsamlingen som KB redan genomför. Man medger att det i nuläget saknas 
möjlighet att  katalogisera och registrera materialet  som samlas in på detta sätt, 
men att det är möjligt att i framtiden hitta nya verktyg för detta. Socialstyrelsen 
menar att lagförslaget täcker för lite av den information som är viktig. Det är, trots 
att  de definitioner  som presenteras  kan tolkas  brett,  ändå viktigt  material  som 
hamnar utanför. Man menar dessutom att gränserna för vad som är ett elektroniskt 
dokument inte längre är lika tydliga som de tidigare varit. Det finns därför en risk 
att  viktig  information  varken omfattas  av e-plikt  eller  arkivlag.  Därför,  menar 
Socialstyrelsen,  bör  KB och Riksarkivet  samarbeta  kring detta.  Avslutningsvis 
menar  man också att  det  behövs  tas  fram helt  nya  modeller  för  insamling av 
material så att inte myndigheter drabbas av för omfattande arbetsinsatser för att 
fullgöra sina plikter.84

Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver i sitt yttrande att de anser att det 
är en logisk utveckling att myndigheter även lämnar pliktexemplar av elektroniska 
dokument.  Man konstaterar  att  det  kommer  innebära mer  arbete,  och att  detta 
förutsätter  att  man bifogar tydliga anvisningar och bra rutiner för leveranserna. 
Man ser från deras sida dock behov av en mer djupgående analys när det gäller tre 
punkter i tolkningen av lagförslaget. Dessa rör hur man ska tolka de definitioner 
som görs i förhållande till Specialpedagogiska skolmyndighetens egen utgivning. 
Avslutningsvis tillstyrker man att  de digitala  läromedel  som myndigheten själv 
låter  framställa  och  publicera  levereras,  men  att  sådant  som  de  anpassade 
produkter man tillgängliggör inte gör det.85

Statistiska centralbyrån (SCB) skriver inledningsvis att de förutsätter att varje 
myndighet  själv  avgör  vilka  dokument  som  uppfyller  kriterierna  för  att  vara 
leveranspliktiga. Man menar att tiden från när lagen träder i kraft till starten för 
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själva  leveransplikten  är  alltför  kort  enligt  förslaget.  Man  menar  också  att 
förslaget är otydligt när det gäller material som en myndighet har låtit en annan 
sådan framställa eller publicera. SCB efterfrågar enhetliga direktiv när det gäller 
leveranser  till  KB  och  Riksarkivet  när  det  gäller  metadata  och  format.  Man 
efterfrågar även en automatiserad process för leveranserna. Man påpekar vikten av 
att information som förtydligar hur leveranserna ska gå till  lämnas minst ett år 
innan  leveransplikten  träder  i  kraft.  Avslutningsvis  instämmer  SCB  i  de 
definitioner  som  görs  när  det  gäller  vad  av  det  som  myndigheterna  själva 
publicerar som ska vara leveranspliktigt.  Detta gör man eftersom material  som 
inte faller under lagen redan bevaras enligt arkivlagen.86

Vägverket ställer sig positiva till att myndighetspublikationer görs sökbara på 
ett samlat sätt. Man påpekar dock att detta måste ske på ett användarvänligt vis, 
till  exempel  via  Libris,  och  att  man  kan  söka  i  dokumentens  metadata.  Man 
ifrågasätter  de  gränsdragningar  som  gjorts  i  utredningen  angående  vilka 
myndighetspublikationer som ska levereras. Vägverket menar att  detta kommer 
leda till  att endast enstaka dokument kommer samlas in, och att detta knappast 
kommer att ge en lika komplett bild som myndigheternas egna arkiv. Man är även 
kritisk till att leveranserna enligt lagförslaget ska ske på fysiska databärare, och att 
man inte har undersökt de kostnadsökningar som hanteringen kommer att medföra 
tillräckligt. Man menar därför att man borde överväga insamling via robot, genom 
att göra de uppgifter som KB behöver för att själva göra detta tillgänglig. Annars 
bör  leveranserna  ske  över  nät  från  myndigheten  till  KB.  Man  påpekar  att  en 
tänkbar lösning skulle kunna vara en kombination av båda möjligheterna. Man 
menar  dock  att  det  är  av  yttersta  vikt  att  man  etablerar  klara  rutiner  för 
leveranserna innan dessa kan inledas.87

Om man  sammanfattar  de  frågor,  som de  instanser  som ingår  i  kategorin 
statliga myndigheter tar upp, kan konstatera att man tar upp ganska olika saker i 
sina yttranden. Om man inledningsvis ska titta på vad som tas upp när det gäller 
de definitioner  och gränsdragningar som utredningen gjort  kan man se att  den 
även  i  denna  kategori  är  det  vanligast  förekommande  ämnet.  Den  vanligaste 
åsikten kring detta är att  utredningen är otydligt när det gäller vad av det som 
publiceras som ska levereras. Även att det som ska samlas in täcker för lite tas 
upp, som i Socialstyrelsens fall. 

Även att få möjlighet att leverera det material som ska samlas in via nätverk 
istället för fysiska databärare är något som tas upp på många håll.  Dock är det 
olika aspekter av detta som tas upp. Flera instanser uttrycker en klar önskan om att 
få göra detta, medan andra bara tycks antyda detta, som i fallen med Post- och 
telestyrelsen som efterfrågar enkla lösningar, Socialstyrelsen som vill ta fram nya 
modeller för insamling, eller Specialpedagogiska skolmyndigheten som efterfrågar 
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tydliga anvisningar och bra rutiner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
tar även de upp möjligheten till leverans via nätverk, men tar istället upp riskerna 
som detta skulle kunna medföra. 

KB:s  robotinsamling tas  även upp på fyra ställen,  som alternativ  eller  bra 
kombination  till  leveransplikt.  Detta  görs  av  Socialstyrelsen,  Vägverket, 
Riksarkivet och KB själva. 

Att diskutera de resurser som myndigheterna behöver och de kostnader som 
krävs  för  att  de  ska  kunna  utföra  sina  nya  skyldigheter  är  endast  något  som 
Högskoleverket och Konkurrensverket tar upp, medan de här förstnämnda är de 
enda,  förutom  KB  själva,  som  väljer  att  diskutera  mottagarmyndighetens 
kostnader. 

Att  sökmöjligheterna  skulle  komma  att  begränsas  i  det  material  som KB 
samlar in är något som Skolverket, Vägverket och KB själva tar upp. 

Ett annat ämne är de eventuella problem som kan uppstå med att hanteringen 
av  myndigheters  dokument  redan regleras  av  arkivlagstiftningen är  något  som 
Konkurrensverket, Riksarkivet och Statistiska centralbyrån tar upp. De sistnämnde 
gör detta genom att efterfråga enhetliga direktiv från KB och RA. 

Om man ska försöka se några mönster i de remissyttranden som inkommit 
från  instanserna  i  denna kategori  kan  man,  som sagt,  konstatera  att  den  mest 
förekommande  frågan,  liksom  i  den  föregående  kategorin,  handlar  om  de 
definitioner och avgränsningar som utredningen kommit fram till. Även en enkel 
leveransprocess  efterfrågas  på  ett  flertal  håll,  både  mer  vagt  och  genom  att 
uttryckligen propagera för möjligheten att leverera via nätverk. Men när det gäller 
det  sticker  även  Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap  ut  genom att 
diskutera riskerna som en sådan hantering kan medföra.  I övrigt är det ganska 
jämnt fördelat när det gäller de frågor som de olika instanserna tar upp. Dessa är 
myndigheternas respektive KB:s resurser och kostnader, problematiken med att 
material  faller  både  under  gällande  arkivlag  och  leveransplikt,  föreslagna 
begränsningar i sökmöjligheterna av materialet, KB.s robotinsamling, samt vikten 
av enhetliga direktiv från KB och Riksarkivet. 

Som den här delstudien har visat har i princip alla de frågor som de övriga 
myndigheterna valt att ta upp i sina remissyttranden tagits upp i KB:s eget. Därför 
kan det i sammanhanget vara särskilt intressant att se på deras yttrande mer i detalj 
när  det  gäller  hur  dessa  har  argumenterat  i  dessa  olika  frågor.  En 
argumentationsanalys  av  denna  följer  därför  nedan,  efter  det  att  en  analys  av 
samma typ gjorts av Riksarkivets yttrande. 

Remissyttrande från privatperson
Med tanke på min teoretiska utgångspunkt har jag valt att även titta på det enda 
remissyttrande som inkommit spontant. Detta har inkommit från en privatperson 
som således inte blivit ombedd att yttra sig i frågan. Syftet med att göra just detta 
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är  att  se  huruvida  detta  skiljer  sig  på  något  utmärkande  sätt  från  de  övriga 
yttrandena som studerats i denna undersökning, när det gäller vilka ämnen som tas 
upp.

Denne privatperson menar att det uppdrag som utredaren fått är allt för snävt. 
Enligt honom är den viktiga frågan vilken information om vår tid som är av vikt 
för framtiden, och att utredaren inte fått i uppdrag att utreda denna. Han menar 
vidare att  robotinsamling rimligen är det bästa sättet  att  samla in material  från 
Internet. Utredningen omfattar dock inte denna utan bara det man inte kan komma 
åt genom denna, och som därför måste krävas in med juridisk hjälp. Han menar 
dock att de föreskrifter som ges är otympliga, både när det gäller vad som ska 
samlas in och hur detta ska göras. Därför menar han att det skulle vara en bättre 
lösning om  KB gavs i uppdrag att fortsätta denna insamling och att de som är 
leveransskyldiga  ger  dem den  informations  som roboten  behöver  för  att  själv 
samla in materialet. Han menar dock att robotinsamlingen har en stor brist när det 
gäller tillgängliggörandet av materialet. Det krävs, menar han, att det blir möjligt 
för allmänheten att ta del av materialet via nätet för att säkerställa att insamlingen 
fungerar  och  är  heltäckande.  Avslutningsvis  konstaterar  han  att  den  bästa 
lösningen för arkiverande av webbaserat material bedrivs av Intenet Archive i San 
Franscisco.88

Sammanfattningsvis  kan  man  konstatera  att  det  viktigaste  för  denne 
privatperson, och som han också själv påpekar, är att det är det material som är 
viktigt för framtidens forskare och allmänhet som samlas in, och att detta görs 
tillgängligt för dessa.

Argumentationsanalys av remissyttranden

I denna avsnitt av analysen kommer jag, som sagt, titta närmre på två specifika 
remissyttranden  från  den  kategori  jag  kallat  statliga  myndigheter.  Dessa har 
inkommit  från  två  av  de  stora  kulturarvsbevarande  institutionerna  i  landet, 
Riksarkivet och Kungliga biblioteket. Båda dessa bevarar dessutom redan en stor 
mängd av det material som publiceras i landet, dock olika typer av sådant.

Jag genomför denna analys genom att använda mig av pro- et contra-analys på 
samma  sätt  som  Björnsson,  Kihlbom  och  Ullholm  gör  i  den  metod  som  jag 
presenterade tidigare. Jag använder mig av remissyttrandena för att finna de för 
undersökningen relevanta delarna. När det gäller den första av Riksarkivets teser 
kommer  jag  att  presentera  en  komplett  argumentationsöversikt  av  för  att 
exemplifiera  hur  jag har arbetat.  Först  presenterar  jag,  som tidigare beskrivits, 
tesen (T), och sedan pro- (P) respektive contra-argument (C) av första ordningen, 
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42



med tillhörande argument av högre ordning. Eventuella argument för (F) eller mot 
(M)  relevansen  hos  ett  annat  argument  ska  också  anges  i 
argumentationsöversikten.  Jag  kommer  därefter  bedöma  hållbarheten  (H), 
relevansen  (R),  samt  beviskraften  (B)  för  var  och  ett  av  dessa.  Därefter 
sammanställer  jag  det  hela  för  att  se  hur  hög argumentationens  sammanlagda 
beviskraft är gentemot tesen. 

För resterande teser kommer jag endast att  redovisa det som de respektive 
remissinstanserna tagit upp, samt vad jag kommit fram till, i löpande text. Jag vill 
ännu en gång påpeka att alla tolkningar och bedömningar i analysen är mina egna.

Riksarkivet
RA:s  remissyttrande innehåller,  vad jag bedömer,  två  huvudsakliga  teser.  Den 
första behandlar KB:s viktiga roll i leveransplikten, och en argumentationsöversikt 
av denna skulle kunna göras följande sätt:

T KB måste tilldelas rekvisitionsrätt.

P1 Genom rekvisitionsrätten ges KB rätt att själva avgöra vad som publicerats för 
allmän spridning och ska samlas in.
P1P1 Det är betydligt enklare och smidigare att överlåta bestämmanderätten till 
KB.
P1P1P1 Att  ha  en  mängd  undantag  från  pliktlagen  och  huvudreglerna,  och 
samtidigt  låta  producenterna  avgöra  vad  som  ska  levereras,  leder  till  svåra 
gränsdragningar och osäkerhet hos leverantörerna.
C1P1 Att arbeta på det sättet kan bli resurskrävande för KB.
C2P1 En  sådan  rättsordning  avviker  från  den  nuvarande  pliktlagen  för  tryckt 
material.89

H:  Hållbarheten  hos  argumentet  är  mycket  hög,  eftersom  det  faktiskt  ger 
möjlighet för KB att samla in det material som de själva anser kan vara viktigt för 
framtida  forskning.  Om  man  väger  argumenten  för,  respektive  mot,  detta 
argument anser jag att  pro-argumenten väger över eftersom det kan bli  mycket 
smidigare att ha ett system som fungerar på detta sätt. Många remissinstanser har, 
som tidigare visats, menat på att det blir krångligt och otydligt att avgöra vilket 
material som ska levereras. Om KB själva gör detta kan de dock utveckla egna 
metoder för att genomföra insamlingen, och därmed göra detta på ett konsekvent 
sätt.  Visst  kan  man  även  åkalla  faktumet  att  detta  tillvägagångssätt  skulle  bli 
resurskrävande för KB. Att  dessa tilldelas  de resurser som krävs av ett  sådant 
arbete  skulle  självklart  vara  avgörande  för  att  det  ska  fungera  på  ett 
tillfredsställande sätt.  Argumentet att detta avviker från lagstiftningen för tryckt 
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material saknar relevans i detta sammanhang, eftersom det är en ny lagstiftning vi 
talar om här. 

R: På det stora hela anser jag att P1 har mycket hög relevans gentemot tesen, 
eftersom det handlar om just vad det är som KB ges möjlighet att göra om de 
tilldelas rekvisitionsrätt.

B: Eftersom både hållbarheten och relevansen hos argumentet är mycket hög 
är den sammanlagda beviskraften också det.

P2 Det mest effektiva sättet för insamling är en kombination av en leveransplikt 
och att KB får möjlighet att själva kräva in material.90

H: Detta argument anser jag ha en hög hållbarhet, eftersom det sannolikt ger 
en bra täckning av att insamlingen sker på ett så brett sätt som möjligt. Visserligen 
lägger inte RA fram några ytterligare argument eller exempel för att visa att så 
skulle vara fallet. Men argumentet i sig måste ändå på det stora hela anses vara 
hållbart.

R: Relevansen hos detta argument måste betecknas som mycket hög eftersom 
det  direkt  argumenterar  för  själva  tesen.  Om  KB ges  rekvisitionsrätt  breddas 
insamlingen.

B:  Eftersom  hållbarheten  är  hög  och  relevansen  mycket  hög  är  den 
sammanlagda beviskraften hög.

P3 Det mest centrala för KB är att se till att e-publikationer som inte på annat sätt  
omfattas av lagstiftningen samlas in.
P1P3 E-pliktsutredningen från 1998 underströk ett  sådant  förhållningssätt  som 
högsta prioritet.91

H:  Även detta  argument  har  en hög hållbarhet,  eftersom det  huvudsakliga 
syftet  med  KB:s  egen insamling torde vara att  få  in  sådant  material  som inte 
tillhandahålls genom annan lagstiftning. När det gäller argumentet angående att E-
pliktsutredningen kommit fram till att man borde förhålla sig på detta sätt hänvisar 
man från RA:s sida till promemorians genomgång av vad denna utredning kom 
fram till.

R: Relevansen bedömer jag dock inte som lika hög i förhållande till  de två 
tidigare huvudargumenten. Detta beror på att det kan finnas andra möjligheter att 
samla in detta material än genom att ge KB rekvisitionsrätt. Relevansen hos detta 
argument är därför låg.

B: Eftersom hållbarheten är hög, men relevansen är låg, blir den sammanlagda 
beviskraften låg.

9 0 Riksarkivets remissyttrande.
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C1 Leveransplikten ska ligga på producenten.
P1C1 Detta är i enlighet med den existerande pliktlagen för tryckta dokument.
C1C1 Förslaget att producenterna själva automatiskt ska leverera det elektroniska 
materialet avviker från det tillvägagångssätt som våra nordiska grannländer, och 
ett antal övriga länder inom EU, tillämpar.
P1C1C1 Erfarenheter  från  andra  länder  visar  att  plikten  för  de  elektroniska 
dokumenten bör hanteras på annat sätt och i annan ordning.92

H: Detta argument måste anses ha låg hållbarhet eftersom det enda argumentet 
för  detta  som framförs  är  att  detta  skulle  ligga  i  linje  med  redan existerande 
lagstiftning  kring  tryckt  material.  Som  redan  konstaterats  ovan  är  det  en  ny 
lagstiftning som diskuteras här. Detta är dock inte ett argument som RA själva tar 
upp, utan man har hämtat detta från promemorian, och refererar till  en specifik 
sida  i  denna.  Här  preciseras  att  leveransplikten  ska  ligga  på  distributören, 
förläggaren eller utgivaren, men inte på återförsäljaren.93 RA tar dock själva upp 
argument mot hållbarheten hos detta argument genom att dra paralleller till hur det 
fungerar  i  andra  närliggande  länder.  Man  skulle  dock  kunna  önska  ett 
förtydligande från RA:s  sida om vilka  positiva  effekter  systemen man infört  i 
andra länder fört med sig.

R: Argumentet har dock hög relevans i sammanhanget eftersom en eventuell 
rekvisitionsrätt  för  KB skulle  vara  meningslös  ifall  leveransplikten  helt  skulle 
läggas på producenterna av materialet.

B:  Eftersom  argumentet  har  hög  relevans  men  låg  hållbarhet  är  den 
sammanlagda beviskraften låg.

Slutsatsen  när  det  gäller  den  första  tesen  Riksarkivet  lägger  fram  är  att 
beviskraften för argumentationen är hög gentemot denna. Detta är beror på att två 
av tre pro-argument av första ordningen som presenteras har hög eller mycket hög 
sammanlagd  beviskraft.  Det  enda  contra-argumentet  av  första  ordningen  har 
däremot låg sådan.

Att  redovisa hela argumentationsöversikten för denna tes var,  som tidigare 
sagts,  ett  sätt  för  mig  att  exemplifiera  hur  jag  har  arbetat  med  min 
argumentationsanalys. Efterföljande argumentationer kommer jag att  diskutera i 
löpande text.

Den andra tesen som RA driver har att göra med något som ligger inom deras 
egna arbetsuppgifter, nämligen offentliga handlingar från myndigheter. Tesen de 
driver  är  att  offentliga  handlingar  inte  ska  omfattas  av  den  föreslagna  
leveransplikten av elektroniska dokument. 

Det första huvudsakliga pro-argumentet för denna tes är att dessa handlingar 
redan bevaras och arkiveras enligt arkivlagstiftningen. Man påpekar att det redan 

9 2 Riksarkivets remissyttrande.
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finns ett detaljerat regelverk för hur hanteringen av detta material ska gå till, och 
att detta fungerar utmärkt.94 

Min bedömning när det gäller detta argument är att det har hög hållbarhet. Det 
är sant att mycket av det material som skulle falla under den nya leveransplikten 
redan bevaras enligt arkivlagstiftningen. Huruvida denna fungerar på ett bra sätt 
har jag dock inte möjlighet att uttala mig om eftersom jag inte besitter tillräckliga 
kunskaper i ämnet. Argumentet har dock låg relevans. Visserligen är det sant att 
mycket  av detta  material  redan samlas  in  och bevaras enligt  redan existerande 
lagstiftning.  Men  detta  behöver  inte  automatiskt  betyda  att  leveranser  av 
materialet även till KB skulle medföra några negativa följder. Att det redan görs 
och fungerar på ett bra sätt är inte skäl nog att leveranser till KB inte skulle kunna 
införas. Eftersom hållbarheten är hög men relevansen är låg är den sammanlagda 
beviskraften hos detta huvudargument låg .

Det andra pro-argumentet av första ordningen för denna tes är att om även 
statliga  myndigheter  ska  omfattas  av  lagen  finns  det  en  betydande  risk  att 
oklarheter uppstår om hur de ska leverera sina allmänna handlingar. Man menar 
att om leverans av samma handlingar även ska ske till KB finns det en risk att 
myndigheterna tolkar detta som att denna ersätter den leverans som ska ske till 
RA.95

Detta argument anser jag ha låg hållbarhet, på det sätt som RA framställer det. 
Visserligen kan det mycket väl vara så att frågan om vad som ska levereras av 
myndigheterna till KB kan vara en krånglig sådan. Detta är något som också flera 
remissyttranden från dessa visar. Men det finns inget som tyder på att dessa skulle 
missförstå det hela som att de inte längre behöver leverera materialet till RA, utan 
enbart till KB. Jag bedömer dock argumentet ha hög relevans eftersom det ifall 
sådana oklarheter skulle uppstå antagligen skulle försvåra arbetet med bevarande 
av detta material. Eftersom argumentet har låg hållbarhet och hög relevans blir 
den sammanlagda beviskraften låg.

I  sitt  tredje  huvudargument  för  tesen  hävdar  RA  att  utredningen  har  ett 
omständligt resonemang kring vad offentliga myndigheter ska leverera och vad 
som  ska  undantas.  Man  menar  att  det  blir  väldigt  otydligt,  och  att  om  även 
myndigheter ska omfattas av lagen måste ett förtydligande göras om vad som ska 
gälla i förhållande till gällande arkivlagstiftning. Enligt RA behövs det då även ett 
förtydligande  om  skillnaden  mellan  ”elektroniskt  dokument”,  som  det  står  i 
utredningen, och ”elektronisk handling”, som det kallas i arkivlagstiftningen.96

Detta argument har en mycket hög hållbarhet, eftersom flera remissyttranden 
från  andra  myndigheter  visar  på  att  det  inte  bara  är  RA  som  tycker  att 
resonemanget i utredningen är svårtolkat. Dock kan jag tycka att relevansen hos 
argumentet  är låg. Bara för att  ett  resonemang kan tyckas otydligt betyder inte 
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detta att  myndigheterna ska undantas leveransplikt Snarare borde resonemanget 
förtydligas. Beviskraften av argumentet i stort påverkas således starkt av den låga 
relevansen, och blir således också låg.

RA:s  fjärde  pro-argument  av  första  ordningen  handlar  om de  ekonomiska 
konsekvenserna  av  den  eventuella  lagen.  Man  menar  att  en  ytterligare, 
kompletterande hantering av de offentliga handlingarna leder till att kostnaderna 
för att hantera leveransplikten totalt  sett  blir väsentligt större än vad de annars 
skulle vara. Det blir dessutom mer resurskrävande för de enskilda myndigheterna. 
Den teknik som nu finns tillgänglig för sökning av information i olika databaser 
borde mer än väl kunna fungera som ett fullgott hjälpmedel för att hitta sådana 
publikationer som nämns i utredningen, menar man.97

Hållbarheten hos detta  argument  är hög, anser jag, eftersom det säkerligen 
skulle innebära att de levererande myndigheterna behövde sätta mer resurser för 
att fullgöra leveransplikten. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida dessa skulle 
komma att bli väsentligt större, som RA påstår i sitt yttrande, eftersom jag inte 
besitter kunskaper i denna fråga. Argumentet har även hög relevans i och med att 
en anledning till varför myndigheters material av denna typ inte skulle omfattas av 
leveransplikt  skulle  kunna  vara  en  ekonomisk  sådan.  Den  sammanlagda 
beviskraften hos argumentet är således också hög.

I  sitt  avslutande  huvudsakliga  pro-argumentet  för  att  myndigheter  ska 
undantas leveransplikt konstaterar RA bara att det finns en risk med att bygga upp 
parallella system av dessa publikationer.98

Detta argument har låg hållbarhet eftersom det bara konstateras av RA att det 
är  på detta  sätt,  men detta  utvecklas  inte  alls  med något  ytterligare argument. 
Relevansen hos argumentet kan dock räknas som hög i sammanhanget eftersom 
det direkt syftar på tesen, och åsikten om att dessa handlingar inte ska omfattas.  
Om  detta  gjordes  skulle  materialet  förvaras  i  två  olika  system. Eftersom 
argumentet har låg hållbarhet och hög relevans är den sammanlagda beviskraften 
låg.

Om man så ska sammanfatta och avgöra den sammanlagda beviskraften hos 
hela argumentationen gentemot tesen blir denna låg. Detta beror på att fyra av fem 
pro-argument  av första  ordningen också har låg beviskraft.  Endast  ett  har  hög 
sådan.

Kungliga biblioteket
KB:s remissyttrande kring lagförslaget är som tidigare sagt det mest omfattande av 
alla som inkommit. Inledningsvis i detta nämns att man, eftersom KB själva har 
ingått  i  den  referensgrupp  som utredaren  tillsatt,  endast  kommer  kommentera 
sådant som rör de centrala förslagsavsnitten. Jag har tolkat det som att KB driver 
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sex huvudsakliga teser, var och en med underargumentationer av olika invecklat 
slag. Vissa av dem, som vi kommer se, är ganska invecklade, och har ett flertal 
underargumentationer.

I den första av sina teser hänvisar KB till när man i promemorian lägger fram 
åsikten att man, efter en revision av den redan existerande lagen om pliktexemplar 
av  dokument,  ska  föra  samman  denna  med  den  nya  lagen  om  elektroniska 
dokument.99 KB  ställer  sig  bakom  denna  åsikt,  och  menar  således  att 
målsättningen måste vara att sammanföra den gamla och nya lagstiftningen till  
en enhetlig, när en revision av den existerande pliktexemplarslagen av dokument  
har genomförts.

Det första pro-argumentet för denna tes är att det inte är bra om den nya lagen 
blir underställd den redan existerande lagen om pliktexemplar av dokument. KB 
menar  att  det  både är konceptuellt  och tekniskt  komplicerat  att  samla  in  detta 
elektroniska  material. Det är  även svårt,  menar  man,  att  jämföra  webben med 
andra  medieformer.  Det  har  därför  sina  begränsningar  att  relatera  till  analoga 
medier  när  en ny lag om detta  ska utarbetas.  KB påpekar  också att  det  är  en 
föränderlig  verklighet  som  lagförslaget  syftar  att  reglera.  Teknikutvecklingen 
kommer att vara sådan att det digitala formatet vinner allt större mark även för det 
som  idag  utgörs  av  tryckta  skrifter,  cd-utgivning,  och  andra  fysiska  medier. 
Därmed kan lagen också snabbt komma att bli föråldrad. KB menar vidare att det 
inte stödjer  målen  för  en  modern  statsförvaltning  att  utgå  från  de  tekniska 
förutsättningar  som  rådde  vid  den  senaste  revisionen  av  den  existerande 
pliktexemplarslagen när en ny lag ska tillämpas. KB påpekar att de själva är redo 
att att övergå till den senaste tekniken för sin insamling. De menar också att det 
måste  finnas  en  flexibilitet  i  lagen  som  ger  dem  möjlighet  att  samla  in 
pliktexemplar  i  den version eller  de versioner  som bäst  bidrar  till  att  uppfylla 
myndighetens uppdrag. 

Som stöd för det huvudsakliga argumentet diskuterar KB även hur övergången 
mellan olika tekniker i sig kan vara av framtida forskningsintresse. Man menar att 
det i övergången mellan de två teknikerna kommer ske parallellpublicering och att 
det därför vore högst olyckligt om KB fick nöja sig med att samla in den äldre 
tekniken. Det kan exempelvis vara av forskningsintresse att studera övergången 
mellan  olika utgivningsformer,  exempelvis  vilka boktitlar  som givits  ut  både i 
tryckt och digital form.100

Argumentet att den nya lagen inte borde bli underställd den redan existerande 
lagen för fysiskt material har mycket hög hållbarhet. Detta är, som KB påpekar, 
eftersom  det  kan  vara  riskabelt  att  i  en  verklighet  som  hela  tiden  förändras 
underordna ny teknik den mer traditionella. Det nyare sättet att publicera kommer 
säkerligen  vinna  allt  större  mark  när  det  gäller  den  sammanlagda  mängden 
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material som publiceras. Det kan också, som KB också nämner i sitt yttrande, vara 
viktigt att visa eftervärlden hur teknikskiftet gått till genom att samla in alla typer 
av  material.  Detta  resonemang  bidrar  också  till  den  höga  hållbarheten  hos 
argumentet. Argumentet har också hög relevans eftersom den nya lagen inte skulle 
kunna vara underordnad den äldre om de båda fördes samman till en ny enhetlig 
sådan. Eftersom argumentet har mycket hög hållbarhet och hög relevans är den 
sammanlagda beviskraften hög.

I  sitt  andra  pro-argument  av  första  ordningen  konstaterar  KB bara  att  en 
enhetlig  pliktexemplarslag  skulle  främja  överskådligheten  för  de  som  är 
leveransskyldiga.101

Detta  argument  har  mycket  hög  hållbarhet.  De  leveransskyldiga  skulle 
säkerligen ha lättare att få en överblick av vilka regler det är som gäller för dem 
om allt samlades i en lag. KB för inte fram några ytterligare argument för detta, 
men jag bedömer ändå hållbarheten vara mycket hög. Även relevansen för detta 
får bedömas vara mycket hög. Att det skulle ge en bättre överblick måste antas 
vara en av de främsta anledningarna till varför en sådan sammanslagning skulle 
vara önskvärd. Eftersom både hållbarheten och relevansen är mycket hög är den 
sammanlagda beviskraften hos argumentet också det.

Det tredje och sista huvudsakliga argumentet för tesen är nästan liknar det 
föregående. Skillnaden är att det här är KB själva som står i fokus. Man menar 
således att en enhetlig pliktexemplarslag skulle uppdatera befintlig lagstiftning till 
dagens förhållanden och därigenom öka möjligheterna för KB att ta sig an nya 
utmaningar.102

Även detta måste bedömas ha mycket hög hållbarhet. En sammanslagning av 
lagarna skulle  ge en bättre överblick även för KB. Således är orsaken till  den 
mycket  höga hållbarheten densamma som hos det föregående. Precis som med 
fallet för det föregående argumentet är även relevansen för detta mycket hög. Då 
både hållbarheten och relevansen är mycket hög är beviskraften också det.

KB  presenterar  även  ett  contra-argument  av  första  ordningen  mot  att  en 
sammanslagning av lagarna ska ske. Detta är att det är bättre att inrätta en helt ny 
lag än att tynga en föråldrad lagstiftning med nya bestämmelser.103

Detta argument anser jag ha måttlig hållbarhet eftersom man inte utvecklar 
resonemanget ytterligare. Man ger därmed varken några ytterligare argument för 
eller mot detta. Argumentet har mycket låg relevans i sammanhanget eftersom det 
i tesen nämns att man skulle slå ihop lagarna efter det att en revision gjorts av den 
äldre. Det skulle således inte vara ålderdomlig lagstiftning man knyter den nya 
lagen till.  KB hänvisar  i  sitt  yttrande också till  promemorian,  där  det  förs  en 
diskussion  om  detta.  Utredaren  nämner  i  denna  att  det  finns  ”en  allmän 
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uppfattning att  pliktexemplarslagen från 1993 behöver en översyn”.104 Eftersom 
hållbarheten  är  måttlig  och  relevansen  är  mycket  låg  är  den  sammanlagda 
beviskraften mycket låg.

Om  man  ska  se  på  det  stora  hela  är  den  sammanlagda  beviskraften  hos 
argumentationen  gentemot  denna  tes  hög.  Detta  beror  på  att  samtliga  pro-
argument  av  första  ordningen  har  hög  eller  mycket  hög  beviskraft.  Det  enda 
huvudsakliga contra-argumentet har däremot mycket låg beviskraft, och påverkar 
därmed inte trovärdigheten hos de övriga.

KB:s  andra  tes  handlar  om  vilken  inställning  man  inledningsvis  ska  ha 
gentemot lagen om denna antas. Jag tolkar tesen som att KB menar att man måste 
vara beredd att omvärdera och förändra arbetet med pliktleveranserna efter hand, 
ifall detta skulle behövas. Denna tes är att lagen måste när den införs mötas med 
ett pragmatiskt angreppssätt.

Enligt  KB:s  första  huvudargument  för  denna tes  beror  deras  åsikt  när  det 
gäller detta på att lagförslaget är mycket ambitiöst, och ställer höga krav på såväl 
deras eget som leverantörernas kunnande och infrastruktur.105

Jag bedömer att argumentet har hög hållbarhet. Detta gör jag eftersom det, 
som man  säger,  krävs  både tillräcklig  kunskap och tillräckliga resurser  för  att 
kunna genomföra arbetet med pliktleveranserna på det sätt som eftersträvas. Ifall 
det skulle fattas något i det som krävs, eller om några rutiner behöver ändras på 
något sätt, är det bra att ha möjlighet att förändra detta efter hand så att arbetet 
fortskrider så problemfritt som möjligt. Även relevansen hos argumentet bedömer 
jag vara hög eftersom det klart och tydligt visar ett starkt stöd för tesen ifråga. 
Eftersom  både  hållbarheten  och  relevansen  är  hög  blir  den  sammanlagda 
beviskraften också det.

KB har även ett andra pro-argument av första ordningen för denna tes. Detta 
är att det är helt avgörande, för att ge den nya lagen rimliga förutsättningar, att ha 
en  pragmatisk  inställning. Målsättningen,  menar  man,  måste  vara  att  finna 
leverantörer som är tillräckligt stora, för att bygga upp goda rutiner och säkra en 
god  representativitet  bland  insamlat  material. Det  kommer  även att  krävas  ett 
aktivt samarbete mellan KB och de potentiella leverantörerna framöver. Ett aktivt 
samarbete gäller inte minst hantering av metadata som ska beskriva på vilket sätt 
de levererade dokumenten förhåller sig till varandra. Det är nämligen osäkert om 
alla leverantörer har de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna leverera 
tillräcklig metadata.106

Även detta argument har hög hållbarhet. Det gäller, som KB säger, att man får 
möjlighet att bygga upp bra rutiner med de aktörer som ska leverera elektroniskt 
material. Till en början kan det vara så att alla inte har de förutsättningar som en 
smidig leverans kräver. Därför kan det vara bra att ha möjlighet att göra ändringar 
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efter hand, när man ser hur det fungerar rent praktiskt. Även relevansen hos detta 
argument  är  hög,  av  samma  anledning  som  hos  föregående  argument.  Både 
hållbarheten  och  relevansen  hos  argumentet  är  hög,  och  således  är  den 
sammanlagda beviskraften också det.

Sammanfattningsvis  kan  man  konstatera  att  argumentationens  beviskraft 
gentemot tesen är hög eftersom båda pro-argumenten av första ordningen är det. 
Det  skulle  naturligtvis  kunna  finnas  eventuella  contra-argument  som  KB inte 
väljer att ta upp. Men genom att se på de argument som de faktiskt presenterar blir 
jag övertygad om att detta är rätt inställning att ha när man inför en ny lag av 
denna typ.

Den mest komplicerade argumentationsöversikten när det gäller KB:s yttrande 
blir  den som rör deras  tredje  huvudsakliga tes.  Detta  beror  delvis  på att  de,  i  
samband  med  denna,  också  för  argumentationer  angående  de  definitioner  och 
gränsdragningar som gjorts i utredningen. Dessa skulle man möjligtvis kunna ha 
gjort separata argumentationsöversikter av, men jag tog beslutet att inordna dem 
under den tes som jag anser är den centrala i sammanhanget. Jag har således tolkat 
det som att den huvudsakliga tesen är att KB måste ges en central roll i att skilja  
ut vilket material som i praktiken utgör pliktexemplar och vilka aktörer som är  
leveransskyldiga.

Jag har även tolkat det som att det finns två huvudsakliga pro-argument för 
denna  tes.  Det  första  av  dessa  är  det  klart  mest  invecklade,  och  har  flera 
underargumentationer som jag valt att inordna under detta. Huvudargumentet är 
att samtliga definitioner i betänkandet ska vara uppfyllda för att material ska anses 
omfattas av leveransplikt, och att dessa förslag måste vägas samman i sin helhet 
för att pliktexemplaren ska kunna definieras. KB tillstyrker utredarens definitioner 
av vilket material och vilka aktörer som ska omfattas av leveransskyldighet. Man 
menar  att  göra  dessa  definitioner  blir  nödvändigt  för  att  skapa  realistiska 
förutsättningar  för  berörda  aktörer  att  kunna  uppfylla  lagstiftningen. Enligt 
utredningsdirektiven ska leveransskyldigheten i princip inte omfatta det som KB 
tekniskt  sett  kan  samla  in  på  egen  hand. KB  tolkar  det  därför  som  att 
robotinsamling kan utgöra ett  värdefullt  komplement  till  föreslagen lag för  att 
skildra det svenska samhället på ett representativt sätt.

KB  tillstyrker  även  utredarens  förslag  att  frångå  den  så  kallade 
fullständighetsprincipen som råder i  den redan existerande pliktexemplarslagen. 
Detta beror på att de förslag om undantag för vissa elektroniska dokument, som 
görs i utredningen, begränsar volymerna på ett konstruktivt sätt utan att värdera 
materialets innehåll eller dess kvalitet. Det urval av material som görs bör, enligt 
KB, eftersträva att representera en så bred skildring som möjligt av det material 
som omfattas av lagen som föreslagits. KB påpekar att syftet med lagen är att så 
långt som möjligt säkra forskningens framtida behov av källmaterial.
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Man tycker  också  att  det  är  bra  att  regeringen kan få  meddela  ytterligare 
undantag från leveransplikten.  Man menar att  utredaren kan ha överskattat  vad 
som  är  möjligt  att  samla  in  av  dagens  utbud. Utbudet  kommer  med  största 
sannolikhet att öka på ett sådant sätt att fler undantag kommer att krävas för att 
lagen ska kunna efterlevas.

Förslaget att ett dygns första och sista version av ett elektroniskt dokument 
ska vara leveranspliktigt är konstruktivt. Detta, menar man, kommer att underlätta 
både för den leveranspliktige och KB att hantera leveranserna.

KB håller även med utredaren när det gäller att det är mest lämpligt att ålägga 
etablerade  producenter  leveransplikt  för  sådant  material  som  framställs  inom 
Sverige. Detta kommer att minska risken för dubbelleveranser. Det är nämligen 
troligt att flera olika aktörer kommer att sprida samma material vid olika tillfällen 
på  Internet.  KB  välkomnar  också  förtydligandet  kring  begreppet  ”etablerad  i 
Sverige” som görs i utredningen. Detta ger nämligen vägledning för hur KB ska 
tolka olika aktörer även inom ramen för befintlig pliktexemplarslag, främst inom 
TV-mediet. Förslaget frångår pliktexemplarslagens princip att det är distributören 
som har leveransplikt. Utredaren menar att det ofta torde vara samma företag som 
producerar  och  distribuerar  materialet  och  att  det  som  har  levererats  enligt 
pliktexemplarslagen inte heller ska levereras enligt nu föreslagen lag. Det är dock 
enligt KB, som tidigare sagts, inte bra om lagen om leveransplikt för elektroniska 
dokument blir underställd den redan existerande pliktexemplarslagen.

KB  påpekar  dock  att  begreppet  ”yrkesmässigt  tillhandahållande”  är 
problematiskt. Kravet på yrkesmässighet gör nämligen risken stor att lagen inte 
fångar upp de yttringar som är professionellt framförda i de fall de till exempel 
framställts av en privatperson som inte bildat företag med vinstsyfte. Man menar 
att vi ännu inte har sett Internets fulla potential som distributionskanal. Det finns 
exempel  på  detta  som  exempelvis  digitala  dokument  publicerade  av  politiska 
partier och musik- och filmmaterial.

KB konstaterar även att en del kategorier material, som man önskar få in, inte 
kommer att omfattas av leveransskyldighet med föreslagen lag. Ett lagstöd som 
möjliggör  insamling  av  detta  material,  menar  man,  skulle  i  allra  högsta  grad 
effektivisera  såväl  KB:s  insamlingsverksamhet  som det  långsiktiga bevarandet. 
Av tekniska och ekonomiska skäl anser KB därför att det är högst angeläget att 
frågan om detta utreds.

KB stödjer inte heller utredarens förslag att särskilt skilja ut offentliga organs 
leveransskyldighet av egentliga myndighetspublikationer. Detta beror på att man 
anser  detta,  att  vara  en  samordningsmyndighet  som  tar  fram  ett 
informationssystem för offentliga publikationer, går utanför deras uppdrag. Detta 
uppdrag,  menar  man,  är  att  vara  en  del  av  forskningens  infrastruktur.  Medan 
undantag från  parallellpublicering  föreslås  för  att  KB ska kunna tillhandahålla 
information för statsförvaltningens behov, föreslås inte de undantag som behövs 
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för att KB ska kunna utveckla sitt kärnuppdrag. KB menar att det blir märkligt att, 
som utredningen föreslår, undanta publikationer som är sekventiellt uppdelade i 
förhållande till hur lagen i övrigt är upplagd. Detsamma gäller antagandet att det 
för offentliga organ innebär mindre besvär och merkostnader än för enskilda att 
tillhandahålla bibliografisk metadata.

KB sympatiserar  dock med argumentet  att  dubbelarbete  bör undvikas.  Det 
krävs nya resurser för att  KB ska kunna bygga upp ett  system som tillgodoser 
statsförvaltningens behov av strukturerad information.107

Detta  blir,  som tidigare konstaterats,  det  mest  invecklade pro-argumentet  i 
argumentationen eftersom det har ett flertal underargumentationer som diskuterar 
de definitioner och avgränsningar som gjorts. Jag tolkar det som att KB genom 
detta argumenterar för att de besitter kunskap om mediesituationen som gör att de 
själva är bäst lämpade att avgöra vad av allt publicerat elektroniskt material som 
ska  levereras,  både  nu  och  i  framtiden.  Eftersom KB både  visar  på  för-  och 
nackdelarna  med  de  definitioner  som  gjorts  tycker  jag  att  hållbarheten  i 
argumentet som helhet känns måttligt. Varken pro- eller contra-sidan väger över, 
utan  man  lyckas  på  ett  trovärdigt  sätt  övertyga  om att  deras  anmärkningar  är 
relevanta. Jag anser att argumentet har låg relevans eftersom det inte bara för att 
det  leveranspliktiga  materialet  ska  uppfylla  alla  de  krav  som  definieras  i 
betänkandet nödvändigtvis behöver betyda att just KB behöver vara den aktör som 
ges  en  central  roll  för  att  avgöra  detta.  Eftersom hållbarheten  är  måttlig  och 
relevansen låg är den sammanlagda beviskraften hos argumentet låg.

Det andra huvudsakliga argumentet för att KB måste tilldelas en central roll i 
att avgöra vilket material som i praktiken utgör pliktexemplar och vilka aktörer 
som är leveransskyldiga är inte lika invecklat som det föregående. Detta argument 
är  att  teknikutvecklingen  förmodligen  kommer  att  kräva  en  kontinuerlig 
bearbetning av definitionerna. Att avgöra detta kräver god kunskap och en gedigen 
omvärldsanalys av dagens mediesituation.108

Detta  argument  har  mycket  hög  hållbarhet.  De  definitioner  som  gjorts  i 
utredningen grundar sig hur situationen ser ut idag, och det är väldigt svårt att veta 
eller  förutspå  hur  denna  kommer  att  utvecklas  i  framtiden.  KB  antyder  här 
återigen att  de besitter den kunskap som krävs för att kunna göra detta. Om det är 
på  det  sättet  att  dessa  själva  är  mest  lämpade  att  avgöra  vilket  material  som 
kommer vara viktigt  att  samlas in, något som jag själv inte besitter tillräckliga 
kunskaper för att avgöra, påverkar detta hållbarheten starkt. I förhållande till tesen 
bedömer  jag att  detta  argument  även har  mycket  hög relevans.  Eftersom både 
hållbarheten  och  relevansen  är  mycket  hög  är  den  sammanlagda  beviskraften 
också det.
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Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  den  sammanlagda  beviskraften  hos 
argumentationen gentemot tesen är måttlig, eftersom det ena huvudsakliga pro-
argumentet har måttlig beviskraft, medan det andra har mycket hög sådan.

Nästa huvudsakliga tes som KB driver gäller ett ämne som jag tidigare visat är 
ett av dem som togs upp mest i de remissyttrandena från myndigheter jag tidigare 
undersökte.  Detta  rör  en  eventuell  möjlighet  att  leverera  det  leveranspliktiga 
materialet  via  nätverk.  KB  menar  att  målsättningen  ska  vara  att  leveranser  
huvudsakligen ska ske via nätverk. 

I sitt enda pro-argument av första ordningen menar man att det är viktigt att 
man  från KB:s  sida,  med  hjälp  av  föreskrifter  och  överenskommelser  med  de 
leveransskyldiga, ges möjlighet att själva samla in materialet. För att kunna göra 
detta menar man att det utvecklingsarbete som det nya i KB:s verksamhet kräver 
behöver få genomslag i myndighetens samtliga styrdokument. Man påpekar också 
att ett flertal tv- och radioaktörer idag levererar sitt material via nätverk och fler 
efterfrågar möjligheten att göra så. För att detta förfarande ska kunna utvecklas 
krävs dock resurser och utökad IT-kompetens. KB menar dock att  man arbetar 
aktivt med dessa frågor och gör omprioriteringar i verksamheten för att skynda på 
beredskapen inför kommande lagstiftning. Man medger dock att en lag som helt 
grundade  sig  på  en  insamling  från  KB:s  sida  skulle  kräva  enorma  resurser  i 
utbudsbevakning.109

Detta argument har låg hållbarhet eftersom det egentligen enbart backas upp 
av att det är något som flertalet leverantörer har efterfrågat. I detta sammanhang 
väger det argumentet att det skulle krävas större resurser och IT-kompetens tyngre 
eftersom det är sant att det skulle kräva större resurser från KB:s sida. Argumentet 
att en lag om att en insamling som helt låg på KB:s sida skulle vara kostsam är 
dock inte lika relevant eftersom ingenting tyder på att KB propagerar för att det 
ska vara på detta sätt. Man menar bara att de ska ges möjligheten att göra detta i 
de fall som det behövs. Jag bedömer även relevansen hos huvudargumentet som 
låg. Det måste inte nödvändigtvis vara så att leveranser via nätverk sker genom att 
KB själva samlar in materialet. Det skulle lika gärna kunna gå till på motsatt sätt,  
att  leverantörerna  själva  för  över  det  leveranspliktiga.  Den  sammanlagda 
beviskraften är låg eftersom både hållbarheten och relevansen är det.

KB presenterar även två contra-argument mot tesen. Det första av dessa är att 
det inte får vara så att en kapacitetsbrist hos KB:s digitala arkiv omöjliggör för 
leverantören att fullgöra sin skyldighet att lämna pliktexemplar via nätverk.110

Detta argument har hög hållbarhet eftersom det kan uppstå stora problem med 
leveranserna  ifall  det  skulle  vara  så  att  KB  av  någon  anledning  skulle  få 
kapacitetsbrist, ifall dessa endast sker över nätverk. Detta är således ett problem 
som inte skulle uppstå ifall leveranserna gjordes med hjälp av fysiska databärare. 
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Även relevansen hos detta argument måste anses vara hög eftersom det är direkt 
kopplat till en av de risker som skulle kunna inträffa ifall pliktleveranserna skulle 
ske  på  detta  sätt.  Eftersom  både  hållbarheten  och  relevansen  är  hög  är  den 
sammanlagda beviskraften hos argumentet också det.

Det andra contra-argumentet av första ordningen är att KB i dagsläget stödjer 
utredarens förslag att pliktexemplaren ska levereras på databärare till  KB. Man 
menar att deras rätt att säkerhetskopiera materialet gör att det inte heller behövs 
göras något reservexemplar.111

KB hänvisar i detta sammanhang till promemorians diskussion kring detta. I 
denna tar  man  upp den främsta  anledningarna för  att  leveranserna ska  ske  på 
fysiska databärare. Dessa är att det är svårt att förutse hur många pliktexemplar 
som kommer inkomma till KB, och att det finns en risk att deras kapacitet inte 
kommer  att  räcka  till.  Man  nämner  dock  att  detta  troligtvis  kan  komma  att 
förändras i framtiden, och att det därför på sikt skulle kunna införas möjligheten 
att  leverera  via  nätverk.112 Att  KB  själva  har  möjlighet  att  säkerhetskopiera 
materialet är också något som diskuteras i promemorian. Här kan man läsa att KB 
får  framställa  exemplar  av  verk,  dock  inte  datorprogram,  för  vissa  särskilda 
ändamål,  däribland  bevarande.113 För  att  undvika  att  pliktleveranserna  inte  ska 
kunna tillvaratas av KB måste detta argument således anses ha en hög hållbarhet. 
Jag bedömer dock argumentet ha en låg leverans eftersom man genom tesen för 
fram åsikten att målsättningen i framtiden ska vara att leveranserna ska ske via 
nätverk.  Hållbarheten  hos  argumentet  är  hög,  men  eftersom relevansen  är  låg 
måste den sammanlagda beviskraften också anses vara det.

Sammanfattningsvis när det gäller tesen bedömer jag att argumentationen har 
låg beviskraft gentemot denna. Detta beror på att den sammanlagda beviskraften 
hos det enda pro-argumentet av första ordningen som KB presenterar också är det.

KB:s  nästa  tes  behandlar  en  aspekt  av  hur  materialet  så  småningom  ska 
tillgängliggöras. Utredningen föreslår i promemorian att det inte ska vara möjligt 
att  söka i  det  insamlade materialet.  Tesen KB driver är  att  det inte  får  finnas  
några begränsningar av sökmöjligheterna i materialet.

KB:s  första  huvudsakliga pro-argument  är  att  förslaget  att  i  en  förordning 
reglera  att  det  inte  ska  vara  tillåtet  att  samtidigt  söka  i  innehållet  i  flera 
elektroniska  dokument  av  hänsyn  till  den  personliga  integriteten  går  utanför 
direktivet. Man påpekar att direktivet säger att ”...upphovsrättsliga aspekter och 
integritetsskyddande aspekter på tillgängliggörandet av det insamlade materialet 
får anstå”.114

Man hänvisar här till promemorian där det, som sagt, förs en diskussion om 
hur man måste begränsa sökmöjligheterna i det insamlade materialet. Anledningen 
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till  detta är att känsliga uppgifter inte ska kunna sammankopplas med specifika 
personer. Utredaren själv påpekar dock att detta är ett ställningstagande man tagit 
trots att detta inte har ingått i utredningsdirektiven.115 Citatet som KB tar upp från 
direktivet  i  sin  argumentation  är  hämtat  ur  promemorians  bilaga,  själva 
utredningsuppdraget.116 Eftersom utredningen inte skulle leda till något som berör 
denna punkt i  tillgängliggörandet har därför argumentet mycket hög hållbarhet. 
Eftersom argumentet så tydligt visar på att något beslut om denna fråga inte ska 
tas i samband med lagförslaget måste det också ha mycket hög relevans. Då både 
hållbarheten och relevansen är mycket hög, är den sammanlagda beviskraften hos 
argumentet detsamma.

I sitt  andra pro-argument av första ordningen menar KB att  det vore högst 
olyckligt att i nuläget besluta om åtgärder kring integritetsskyddande aspekter som 
inte föregåtts av en grundlig analys av det material som avses levereras enligt den 
föreslagna  lagen. KB  påpekar  att  de  själva  har  inlett  en  dialog  med 
Utbildningsdepartementet i frågan med anledning av föreliggande utredning. Man 
menar  även att  man  i  enlighet  med  gällande  förordningar  redan idag  hanterar 
insamlat material som gjorts tillgängliga via nätverk i projektet Kulturarw³ på ett 
ansvarsfullt sätt.117

Jag bedömer detta argument ha hög hållbarhet eftersom det verkar som om det 
är en ytterligare utredning på väg som är fokuserad på just denna fråga. Det skulle 
därför antagligen vara en god idé att invänta denna innan något beslut fattas. Jag 
anser därför att argumentet även har hög relevans. Den sammanlagda beviskraften 
är hög eftersom både hållbarheten och relevansen är det.

Eftersom den sammanlagda beviskraften hos de två pro-argumenten av första 
ordningen är mycket  hög respektive hög, blir  beviskraften för argumentationen 
gentemot tesen hög. Visst skulle det kunna vara så att den diskussion som förs i 
promemorian är riktig, men detta spelar ingen roll i detta avseende. Detta beror på 
att utredningsdirektiven tydligt angav att man inte skulle ta ställning i denna fråga.

KB:s avslutande tes handlar om att den ekonomiska biten för dem själva, för 
att de ska kunna genomföra sitt nya uppdrag. Denna är att KB måste kontinuerligt  
få tillräckliga resurser.

KB presenterar fyra pro-argument av första ordningen för denna tes. Det första 
av  dessa  är  att de  beräkningar  som finns  i  utredningen  är  gjorda  utifrån  hur 
situationen ser ut idag. Man påpekar att mediesituationen med stor säkerhet snart 
kommer  att  se  helt  annorlunda  ut.  Det  kommer  säkerligen  finnas  fler 
publiceringsformer  på  nätet.  Det  kommer  antagligen  även  finnas  mer 
högkvalitativa filer som kräver större lagringsutrymme i de digitala arkiven.118

1 1 5 Utbildningsdepartementet (2009), ss. 158-159.
1 1 6 Utbildningsdepartementet (2009), s. 217.
1 1 7 Kungliga bibliotekets remissyttrande.
1 1 8 Kungliga bibliotekets remissyttrande.
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Detta argument måste anses ha mycket hög hållbarhet. Anslagsberäkningarna 
är, som de nämner i sitt yttrande, gjorda utifrån den mängd material och de format  
som finns idag. Men, som de också skriver i sina ytterligare argument, situationen 
kommer  sannolikt  snart  se  annorlunda ut.  Detta  gäller  både den sammanlagda 
publiceringen i elektronisk form, och vilka typer av densamma som förekommer. 
Eftersom  detta  är  en  av  de  viktigaste  anledningarna  till  att  KB  kontinuerligt 
behöver tillräckliga anslag bedömer jag även relevansen som mycket hög. Då både 
hållbarheten  och  relevansen  är  mycket  hög  är  den  sammanlagda  beviskraften 
också det.

Det andra huvudsakliga argumentet för denna tes är att det är helt avgörande 
att KB kontinuerligt ges tillräckliga resurser för att de ska kunna utföra sitt nya 
uppdrag.119

Även detta argument har mycket hög hållbarhet eftersom en myndighet måste 
beredas tillräckliga resurser för att fullföra sina uppgifter. Av samma anledning är 
relevansen  hos  detta  argument  också  mycket  hög.  Precis  som hos  föregående 
argument är beviskraften således mycket hög.

KB:s tredje pro-argument av första ordningen är att de kommer vara tvungna 
att göra nyanställningar och omorganisera befintlig personal. Detta beror på att det 
nya  uppdraget  ställer  krav  på  nya  kompetenser. KB  hänvisar  till  att  de  via 
omprioriteringar  av befintlig  verksamhet  kommer  att  bidra med 25 procent  av 
kostnaderna.120

Även  detta  är  ett  argument  om  att  KB:s  nya  uppdrag  kräver  tillräckliga 
resurser för att genomföra, och måste även det bedömas ha mycket hög hållbarhet. 
Argumentet  har  således  också  mycket  hög  relevans.  Den  sammanlagda 
beviskraften hos argumentet är därför mycket hög.

Det avslutande huvudargumentet är att det är viktigt att göra en kontinuerlig 
utbyggnad  av  KB:s  digitala  arkiv.  Om  e-pliktsleveranserna  på  grund  av 
utrymmesbrist  måste  arkiveras  på  fysiska  bärare  menar  man  att  dokumenten 
riskerar att förvandlas till material som inte går att använda. Därmed riskerar lagen 
att motverka sitt eget syfte. Lagens syfte, menar man från KB:s sida, är att skildra 
ett teknikskifte i vårt samhälle som på ett genomgripande sätt påverkat hur vi tar 
till oss och delger information om vår omvärld.121

Även detta argument måste bedömas ha mycket hög hållbarhet eftersom det i 
takt med att allt större mängder material i elektronisk form inkommer till KB även 
krävs allt större utrymme i deras digitala arkiv. För att ha möjligheter att bygga ut 
detta tillräckligt krävs således tillräckliga resurser. Också hos detta argument är 
relevansen mycket hög. Precis som i fallet med de föregående argument för denna 
tes är även den sammanlagda beviskraften hos detta mycket hög.

1 1 9 Kungliga bibliotekets remissyttrande.
1 2 0 Kungliga bibliotekets remissyttrande.
1 2 1 Kungliga bibliotekets remissyttrande.
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Sammantaget för denna tes kan man säga att KB argumenterar mycket väl för 
sin tes. Eftersom alla de pro-argument av första ordningen som presenteras har 
mycket  hög  beviskraft  har  argumentationen  som  helhet  också  mycket  hög 
beviskraft  gentemot  tesen.  Det  kan  möjligen  tyckas  självklart  att  de  behöver 
tillräckliga resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag, men KB lyckas på ett 
väl genomfört sätt påpeka att det är viktigt att anpassa dessa efter hand, beroende 
på hur situationen ser ut.
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Sammanfattande diskussion

Jag tänker nu återvända till de frågeställningar jag presenterade i inledningen av 
denna uppsats. Den första av dessa handlade om vilka det var som uttalat sig kring 
lagförslaget  som  presenterades  i  promemorian  Leveransplikt  av  elektroniska  
dokument (DS 2009:61). För att mer övergripande ta reda på detta delade jag in de 
som  svarat  i  olika  kategorier.  Detta  resulterade  i  sex  sådana.  Dessa  var 
medieföretag,  universitet  och  högskolor,  statliga  myndigheter,  bransch-  och 
intresseorganisationer,  domstolar,  och  övriga.  Den  grupp  som  ingick  i  den 
sistnämnda  kategorin  utgjordes  av endast  tre  instanser,  varav  en  också  var  en 
myndighet. Denna var dock en kommunal sådan, nämligen  Uppsala kommun. I 
övrigt  utgjordes  denna  kategori  av  en  så  kallad  expertgrupp,  som  tillsatts  av 
regeringen, samt en privatperson, som lämnat ett spontant yttrande.

Om man  ska sammanfatta  det  hela  när  det  gäller  mer  specifikt  vilka  som 
uttalat sig handlar det i de allra flesta fall om instanser som själva på något sätt är 
inblandade i leveransen av pliktexemplar. Detta gäller även för dem som ombetts 
att inkomma med yttranden men avstått. Bland dessa skulle i princip alla instanser 
kunna ha placerats in i någon av de tidigare nämnda kategorierna.122 Det rör sig 
således antingen, i de allra flesta fall, om sådana instanser som själva ska leverera 
pliktexemplar,  eller,  som i  KB:s  fall,  mottagaren  av  detsamma.  Intressant  att 
notera är att det således inte finns yttranden, förutom möjligen i fallet med det från 
privatpersonen, från sådana som direkt ska komma att använda sig av eventuellt 
insamlat material.  Med detta syftar jag på forskare och allmänhet.  Visst  skulle 
man kunna se att framför allt de universitet och högskolor som uttalat sig i viss 
mån driver frågor som skulle kunna vara av vikt för användare. Dessa yttranden är 
i  samtliga  fall  skrivna  av,  eller  tillkomna  i  samråd  med,  en  bibliotekarie  från 
institutionen.  Man  skulle  därför  kunna  tänka  sig  att  dessa  kan  ha  sina  egna 
användares, studenters och forskares, intressen i åtanke när de yttrar sig angående 
lagförslaget. De som till slut ska använda sig av det insamlade materialet uteblir 
dock direkt från diskussionen. Man skulle kanske kunna fråga sig hur dessa skulle 
ha haft  möjlighet att  framföra sina åsikter,  men detta faller  utanför syftet  med 
denna uppsats. Denna syftar endast till  att undersöka vilka som yttrat sig, eller 
ombetts göra detsamma.

1 2 2 Se bilaga för fullständig förteckning över de instanser som uteblivit.
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Det är, som tidigare konstaterats, dock intressant i sammanhanget att se att det 
inkommit  ett  spontant  yttrande  från  en  privatperson.  Denna  har  dock  blivit 
tvungen till delge sina synpunkter genom ett redan etablerat system, det vill säga 
samma som de instanser som blivit ombedda att lämna yttranden använder. Detta 
system ger således inte möjlighet för denne att direkt diskutera de frågor han själv 
ansett  viktiga  i  sammanhanget  direkt  med  utredaren,  eller  med  de  andra  som 
inkommit med yttranden.

Om man ska koppla detta till min teoretiska utgångspunkt kan man konstatera 
att situationen kring hur detta lagförslag diskuterats innan lagen till slut antagits 
påminner en hel del om hur Habermas framställt situationen kring politiska beslut 
i dagens samhälle. Det system som undersökts i denna studie är ett där en person 
har fått i uppdrag att lägga fram ett lagförslag. Till sin hjälp för att göra detta har 
han  anlitat  en  mindre  grupp  människor  som  arbetar  inom  några  av  de 
organisationer som på något sätt kommer att vara inblandade i den verksamhet 
som lagen reglerar. Efter detta fortsätter diskussionen mellan dem som redan varit 
med att arbeta fram förslaget och ett antal andra instanser, som också är aktörer i 
verksamheten som lagen syftar att reglera. I likhet med hur Habermas beskriver 
situationen utestängs alltså allmänheten i stort sett från diskussionen. Visst kan 
vem som helst skicka ett spontant yttrande, precis som privatpersonen i detta fall 
gjort.  Men för  att  kunna göra detta  måste  man  först  och främst  känna till  att 
diskussionen ens äger rum.

Hur  ligger  det  då  till  med  allmänhetens  möjlighet  till  insyn  i  den 
beslutsfattande  processen  när  det  gäller  ett  lagförslag  som detta?  Visst  är  alla 
dokument som rör detta offentligt material,  som vem som helst kan komma åt. 
Men för att göra detta måste man göra vissa ansträngningar, om man ens vet att de 
existerar. Annars måste man antagligen förlita sig på att massmedia rapporterar 
om det. Hur en större massa skulle kunna få insyn, och kunna uttrycka, synpunkter 
när det gäller en fråga av denna typ är dock, som tidigare konstaterats, inget jag 
eftersträvar att svara på med denna uppsats.

Min andra frågeställning handlade om de delar i lagförslaget som de utvalda 
remissinstanserna valt att ta upp i sina yttranden. Man kan se att de vanligaste är 
det som rör de avgränsningar och definitioner som gjorts av utredningen, när det 
gäller vilket material som ska vara leveranspliktigt. Anledningen till detta är dock 
på de flesta håll inte att de blivande leverantörerna tycker att dessa borde ha gjorts 
annorlunda, med tanke på vilket material som kommer att samlas in. Det handlar 
snarare om att definitionerna är otydliga, och att man därför uttrycker en osäkerhet 
när det gäller vad som egentligen ska lämnas till KB. Visst förekommer det även 
åsikter om att det till exempel är material som borde samlas in, men som faller 
utanför  föreslagen  lagstiftning.  Dessa  åsikter  är  dock  inte  lika  vanligt 
förekommande som de tidigare nämnda. Man kan dock genom detta möjligen se 
att man framför åsikter som skulle kunna härledas till att man beaktar de som en 

60



gång ska komma att behöva använda sig av materialet. Dessa åsikter är, som sagts, 
dock snarare undantag än regel.

Annars är, som den här studien visat,  det vanligast förekommande ämnet i 
remissyttrandena hur leveranserna ska lämnas till KB. De flesta önskar sig rutiner 
där detta kan ske elektroniskt via nätverk. Detta känns, i skenet av Habermas teori, 
som en ganska typisk fråga som endast rör blivande leverantörer och mottagare av 
materialet.  Detta handlar nämligen endast om att  arbetet  ska vara så enkelt  att 
utföra för de i leveranserna inblandade aktörerna som möjligt. Det har ingenting 
att  göra med  själva bevarandet  av  kulturarvet,  och således  inte  heller  med de 
kommande användarna. Visst skulle man även kunna se på det hela på det sättet 
att  det  krävs  en  smidig  leveransrutin  för  att  så  mycket  relevant  material  som 
möjligt ska kunna samlas in. På det sättet skulle man möjligtvis kunna säga att 
denna diskussion handlar om vad som är viktigt för del långsiktiga bevarandet av 
kulturarvet.

I övrigt skiljer det sig en hel del när det gäller vad de olika remissinstanserna 
som undersökts tar upp. KB:s egen robotinsamling tas upp på flera håll. Detta görs 
mestadels för att påpeka att man tycker att det är viktigt att denna får fortsätta De 
flesta  anser  att  det  utgör  ett  bra  komplement  till  leveransplikten.  Därmed 
propagerar man för detta eftersom detta skulle leda till att en större mängd samlas 
in. Endast i ett fall bland de undersökta myndigheterna kan man ana att åsikten 
förs  fram  att  robotinsamlingen  ska  fortsätta,  istället  för  ett  införande  av 
leveransplikt.  Jag  tolkar  därför  att  de  flesta  instanser  som  tar  upp 
robotinsamlingen menar att  det viktiga är att  samla in så mycket material  som 
möjligt.

Tillgängliggörandet av materialet nämns på de flera håll. Dock är detta oftast 
genom att man anser att det skulle vara positivt ifall detta gjordes sökbart via KB 
och  Libris.  Det  är  egentligen  endast  en  av  de  tillfrågade  remissinstanserna, 
Göteborgs universitet, som går in ordentligt på detta, och menar att detta är en av 
de allra viktigaste aspekterna av den nya lagen. Detta kan jag tycka känns lite 
anmärkningsvärt  eftersom  flera  av  de  andra  instanserna  utgörs  av,  såväl 
kulturarvsbevarande institutioner, som sådana som har studenter och forskare som 
sina främsta användare.

Nästa  frågeställning  handlade  om  huruvida  det  fanns  några  likheter  eller 
skillnader när det gäller vad de olika kategorierna av remissinstanser valt att ta 
upp.  Vad man  kan se  när  det  gäller  detta  är  att  det  i  båda kategorierna  mest 
förekommande frågorna är sådana som rör de definitioner och avgränsningar som 
gjorts. När det gäller det näst mest förekommande ämnet så var det i den första 
kategorin  två  stycken  som  diskuterades  lika  många  gånger.  Dessa  var  KB:s 
robotinsamling,  och  hur  det  insamlade  materialet  ska  tillgängliggöras. 
Robotinsamlingen förekommer även på flera håll  i  den andra kategorin,  och är 
därmed  bland de  vanligaste  även där.  Däremot  är  tillgängliggörandet  inte  lika 
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vanligt förekommande hos de statliga myndigheter som inte utgörs av universitet 
eller högskolor. Även möjligheten att leverera material via nätverk förekommer på 
flera håll i båda kategorierna. 

Således  är  det  inte  så  stora  skillnader  mellan  de  båda  här  undersökta 
huvudkategorierna.  I  stort  skulle  man  kunna  se  på  de  stora  likheterna  mellan 
kategorierna  som  ett  tecken  på  att  de  driver  vissa  frågor  i  egenskap  av 
leveranspliktiga statliga myndigheter. Man skulle således även kunna koppla detta 
till Habermas och min teoretiska utgångspunkt. Eventuella ändringar i lagförslaget 
görs inte utifrån en allmän opinion utan är snarare, i likhet med vad Habermas 
skriver,  ett  uttryck  för  överenskommelser  mellan  olika  organisationer  som 
framförallt är ute efter att se till sina egna intressen. Detta är dock endast, vill jag 
påpeka, min personliga tolkning av situationen. Visst kan man även se att man 
från flera håll, som jag också påpekat, för fram åsikter som tyder på att man tycker 
att det viktiga med insamlingen är att man får in så mycket material som möjligt. 
Således är det inte alla instanser som endast vill underlätta för sitt eget arbete.

När det gäller det enda yttrandet som inkommit spontant från en privatperson 
kan man se att  denne nämner såväl  definitionerna som gjorts  i  uppdraget  och 
vikten av att KB ges möjlighet att fortsätta sin robotinsamling. Det sistnämnda är 
enligt honom det bästa sättet att genomföra leveransplikten. Den viktigaste frågan 
för honom är dock tillgängliggörandet, och att allmänhet och forskare i framtiden 
ges möjlighet att ta del av det material de efterfrågar. 

Det  är  omöjligt  att  se  något  mönster  eller  dra  några  slutsatser  utifrån  ett 
yttrande. Det är kanske också föga förvånande att den enda från allmänheten som 
uttalat sig anser att det är tillgängligheten för de som i framtiden ska använda sig 
av materialet som är det viktigaste. Jag tyckte ändå att det var intressant att ställa 
detta mot de övriga undersökta yttrandena.

Om vi då tittar på min avslutande frågeställning så handlade denna om hur 
Riksarkivet och Kungliga biblioteket argumenterade i sina respektive yttranden. 
Dessa är, sedan jag använt dem i min argumentationsanalys, således de här mest 
noggrant genomgångna yttrandena. RA tar endast upp två huvudsakliga frågor i 
sitt. Dessa är den att KB borde få rätt att kräva in det material de anser vara av 
vikt,  och  att  offentliga  handlingar  från  myndigheter  inte  ska  omfattas  av 
leveransplikten. Man kan ganska snabbt konstatera att dessa inte återfinns bland 
de vanligaste frågorna hos de statliga myndigheterna i stort. Inget av dessa två var 
heller bland de vanligaste ämnena inom någon av de två undersökta kategorierna. 
Undersökningen visade att argumentationen kring den förstnämnda tesen hade hög 
sammanlagd  beviskraft,  medan  den  andra  hade  låg.  Men  vad  är  det  då  för 
argument man använder för dessa två huvudsakliga teser? 

När det gäller den första tesen så är argumenten för denna för det första att 
detta  skulle  motverka  förväntad  osäkerhet  när  det  gäller  definitioner  och 
gränsdragningar från de leveransskyldigas sida. De övriga argumenten från RA:s 
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sida för att  det  ska vara på detta  sätt  är  eftersom det mest  effektiva sättet  för 
insamling är att ha leveransplikt kombinerat med en egen insamling från KB. Man 
menar dessutom att det viktiga är att KB får möjlighet att samla in sådant som inte 
omfattas  av  annan  lagstiftning.  Man  kan  således  konstatera  att  RA  både 
argumenterar för att underlätta för leverantörerna, och för att det ska samlas in så 
mycket relevant material som möjligt.

Osäkerheten hos leverantörerna är också ett argument som RA tar upp när det 
gäller varför offentliga handlingar, enligt dem, inte ska omfattas av leveransplikt. 
Förutom detta tar de upp argument som rör ökade kostnader, en eventuell  fara 
med att bygga upp parallella system, samt att dessa redan samlas in enligt annan 
lagstiftning. Således argumenterar man framför allt för att det ska vara så enkelt 
som möjligt för de inblandade aktörerna i pliktleveransen. Man skulle i och för sig 
även kunna se på det hela på ett annat sätt. Detta är att RA, genom att påpeka att 
publikationerna redan samlas in på annat sätt, anser att det är onödigt att även låta 
dem omfattas av leveransplikten.  Detta skulle kunna tolkas som att  de tar upp 
frågan för att de anser att det viktiga är att samla in så mycket unikt material som 
möjligt.

KB:s yttrande är det överlägset längsta, och i detta tar de upp i princip alla 
frågor som alla de andra instanserna gör tillsammans. Jag lyckades få fram sex 
huvudsakliga teser från detta yttrande, vilka rörde sig över skilda ämnesområden. 
När  det  gällde  dessa  kom  jag  fram  till  att  den  sammanlagda  beviskraften  i 
argumentationerna kring dessa var hög eller mycket hög i fyra fall. I de två övriga 
var denna låg respektive måttlig.

Om man då ska sammanfatta hur KB argumenterar för dessa teser, kan man 
först titta på dem som har hög beviskraft. Man kan se att de i fallet med den första 
tesen, om att sammanföra de två lagarna om leveransplikt till en enhetlig sådan, 
tar upp sådant som att teknikutvecklingen kräver detta Dessutom påpekar man att 
det skulle ge en bättra överblick för alla inblandade i leveranserna. Även i fallet 
med den andra tesen, om att man måste ha en pragmatisk inställning till den nya 
lagen, lägger KB fram argument som handlar om att man ska underlätta för de 
olika  aktörerna  i  pliktleveransen.  Den  femte  tesen  i  analysen  av  KB:s 
argumentation  var  den  som  handlade  om  att  det  inte  borde  finnas  några 
begränsningar i att söka i det insamlade materialet. De enda argumenten för denna 
tes som tas upp från KB:s sida är dock att det går utanför utredningsdirektiven att 
fatta beslut om en sådan begränsning. Man kan tycka att det skulle kunna nämnas 
att den sådan begränsning skulle försvåra det för de kommande användarna att få 
använda sig av materialet. Detta görs dock inte.

Den  enda  tesen  som  jag  bedömt  att  argumentationen  har  en  mycket  hög 
beviskraft  gentemot  är  den  sjätte,  om  att  KB  måste  få  tillräckliga  resurser. 
Argumenten för denna tes handlar framför allt om att detta är nödvändigt för att 
man ska kunna utföra sitt  uppdrag. Man påpekar även att  de beräkningar som 
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gjorts  i  utredningen  är  gjorda  med  tanke  på  dagens  förhållanden,  och  att 
situationen snart kommer att se väldigt annorlunda ut. Men argument som också 
tas  upp  är  exempelvis  att  materialet  skulle  kunna  bli  oanvändbart  ifall  KB:s 
kapacitet  att  ta emot materialet  på annat sätt  än genom fysiska databärare inte 
skulle vara tillräcklig. Således poängterar KB genom detta att det är av vikt att 
materialet  inte  bara  samlas  in,  utan  även att  det  görs  tillgängligt  för  framtida 
användare.

Den argumentation  som jag  bedömde  vara  låg  gentemot  dess  tes  var  den 
fjärde. Denna handlar om att leveranserna till KB ska ske via nätverk. Argument 
som tas upp för denna tes är till exempel att KB ska ges möjlighet att själva samla 
in materialet, och att flera leverantörer har efterfrågat möjligheten att göra detta. 

Till  sist  har vi  den mest  komplicerade argumentationen,  som jag bedömde 
vara måttlig  i  förhållande  till  tesen.  Denna handlar  om KB:s  viktiga roll  i  att 
avgöra vilka som är leveransskyldiga och vilket  material  som ska samlas  in.  I 
denna argumentation handlar det mycket  om de definitioner  och avgränsningar 
som gjorts i utredningen. KB menar att de själva är bäst lämpade att hålla reda på 
dessa. Särskilt intressant med tanke på denna uppsats teoretiska utgångspunkt är 
dock  att  KB uttryckligen säger  att  lagens  syfte  är  att  säkerställa  forskningens 
framtida behov av källmaterial. Därför, menar man, att det är viktigt att ett så brett 
material  som  möjligt  samlas  in,  och  att  de  själva  är  bäst  lämpade  att  skapa 
förutsättningar för detta.

Sammanfattningsvis  för  KB:s  yttrande  kan  man,  när  det  gäller  de  teser 
presenterar, samt de argument de tar upp för dessa, säga att det i stort handlar om 
samma  saker  som  de  flesta  övriga  myndigheterna  tar  upp.  Man  uttrycker 
mestadels argument för att leveransplikten ska kunna genomföras på ett bra sätt 
som möjligt. Intressant i sammanhanget är dock att man uttryckligen påpekar att 
det huvudsakliga syftet, och därmed det viktigaste, med lagen är att det samlas in 
så mycket relevant material som möjligt. Man kan dock kanske ställa sig frågande 
till varför man inte driver denna inställning kraftigare. Som jag tidigare påpekat är 
det exempelvis anmärkningsvärt att man inte alls tar upp vikten av att göra det 
insamlade materialet tillgängligt, i samband med att man diskuterar de föreslagna 
begränsningarna i sökmöjligheterna.

Jag skulle här ännu en gång vilja återkoppla till min teoretiska utgångspunkt, i 
förhållande till  vilka ämnen de undersökta remissinstanserna väljer att  ta upp i 
sina yttranden, och hur man argumenterar för dessa. Jag har tyckt mig se att de 
flesta lägger fram synpunkter som mestadels handlar om att leveransplikten ska 
kunna  genomföras  på  ett  så  smidigt  sätt  som  möjligt  för  de  aktörer  som  är 
inblandade. Här skulle man kunna dra paralleller till det Habermas skriver om att 
de  politiska  diskussionerna  i  dagens  samhälle  domineras  av  partier  och 
intresseorganisationer,  som förhandlar  om  kompromisser  med  staten  och  med 
sinsemellan.  Man  skulle  nämligen  kunna  tolka  detta  som  att  instanserna 
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eftersträvar leveranser som är så enkla för dem själva som möjligt att genomföra 
som att de endast är ute efter att tillgodose sina egna intressen. Genom att de gör 
detta  handlar  det  således  inte  om vad som är  mest  fördelaktigt  för  den större 
massan. Detta tycker jag påminner om hur många intresseorganisationer arbetar. 
Visserligen  har  undersökningen  också  visat  att  vissa  instanser  uttryckligen 
påpekar att det viktigaste med insamlingen är att man ska samla in ett så stort 
material  som möjligt.  Dock är smidiga leveransrutiner ett  vanligare ämne i  de 
remissyttranden som undersökts.

Avslutningsvis i denna diskussionsdel skulle jag vilja koppla min studie till 
den forskning  inom ämnet som presenterades tidigare i uppsatsen. Den generella 
överblicken som Ingeborg Verheul gör av ämnen som diskuterats i de länder hon 
undersökt när det gäller framtagandet av ny lagstiftning kring elektroniskt material 
påminner i stort om det jag har undersökt. De ämnen som hon nämner är framför 
allt  upphovsrättsliga  frågor,  bevarande,  tillgängliggörande,  insamlingsmetod, 
täckning, och genomförande. Man kan se att alla dessa, med möjligt undantag för 
frågan kring bevarande, förekommit på flera håll i min undersökning. 

Om  man  ser  på  de  två  brittiska  studierna  visar  dessa  två  att  det  varit 
tillgängliggörandet  av  materialet  som  varit  den  mest  omdiskuterade  frågan. 
Studierna  visar  framförallt  svårigheterna  för  pliktexemplarsbiblioteken  och 
publicisterna att komma överens om en förestående lagstiftning. De intressen som 
krockar  är  de  förstnämndas  vilja  att  göra  ett  så  stort  material  som  möjligt 
tillgängligt  för  forskare  och  allmänhet,  medan  de  senare  vill  skydda  sina 
ekonomiska  intressen.  Eftersom min  studie  inte  har  undersökt  remissyttranden 
från publicister och förläggare kan jag inte dra några paralleller här. Den svenska 
studien  som  undersökte  de  yttranden  som  inkommit  i  samband  med  E-
pliktsutredningen visade dock på detta. Detta får mig att anta att min studie skulle 
ha kommit  fram till  liknande resultat  ifall  jag istället  valt  att  använda mig av 
yttranden från dessa. Den första av de brittiska studierna visade dock, liksom min, 
på att det fanns en viss oro för att det inte ska finnas tillräcklig infrastruktur och 
tillräckliga resurser för att kunna genomföra pliktleveranserna på ett väl genomfört 
sätt. 

Den franska  studien  som presenterades  tidigare  fokuserade  mycket  på  hur 
insamlandet  av  material  som  publicerats  elektroniskt  går  till.  Fastän  man  i 
Frankrike har möjlighet att både samla in via robot och genom pliktleveranser har 
man  valt  att  fokusera  på  det  förstnämnda.  De främsta  anledningarna  till  detta 
beslut  är ekonomiska sådana. Man tar även upp problem som uppstått  när det 
gäller tillgängliggörandet av det insamlade materialet.  Om man ska försöka dra 
några paralleller till min studie skulle man i så fall mest kunna göra detta när det 
gäller val av metod för insamlandet av materialet.  I de remissyttranden jag har 
undersökt förekommer skilda åsikter när det gäller huruvida robotinsamling är ett 
fullgott alternativ eller inte till en lagstadgad leveransplikt. Vissa menar att så inte 
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är fallet, medan andra menar att det är det allra bästa alternativet. Ett antal menar 
också, däribland KB själva, att den bästa lösningen borde vara att kombinera de 
båda metoderna. För att KB ska kunna fortsätta robotinsamlingen skulle det dock 
krävas, vare sig denna skedde som komplement till leveransplikt eller inte, att de 
gavs tillräckliga resurser för detta.   

Då går vi vidare och ser tillbaka på den studie av Örjan Herres, som tidigare 
presenterades,  av hur  arbetet  med  KB:s  robotinsamlingsprojekt  Kulturarw³ har 
gått till,  och tankarna som ligger bakom detta projekt. Herres kom fram till att 
man för att genomföra detta arbete valt att använda sig av öppen programvara och 
öppen källkod. Bakom valet av detta system skulle det delvis ligga ett ideologiskt 
ställningstagande från de vid KB som vid denna tidpunkt arbetade med projektet. 
Dock nämndes även praktiska och ekonomiska anledningar för detta val. Då är 
frågan i sammanhanget för min egen studie ifall detta är något som kommer fram i 
det remissyttrande som inkommit från KB? Den av de teser som KB tar upp som 
bäst skulle kunna placeras in i detta sammanhang är den som handlar om att det 
inte ska finnas några begränsningar i sökmöjligheterna i materialet. Men om man 
tittar på argumenten som man lägger fram för denna ståndpunkt kan man se att det 
enda som man tar upp från KB:s sida är att  det enligt  utredningsdirektiven för 
utformandet av lagförslaget inte skulle tas några beslut i denna fråga. Det finns 
således ingenting i just denna argumentation som tyder på att man från KB:s sida 
vill göra materialet tillgängligt för alla. Visserligen tyder ett annat argument för en 
annan tes, som tidigare nämnts, på att man anser att det huvudsakliga syftet med 
leveransplikten skulle vara att göra materialet tillgängligt för dem som kan tänkas 
ha nytta av det i framtiden. Hur pass tillgängligt går man dock inte närmre in på.

Avslutningsvis har vi den tidigare studie som ligger närmast min egen när det 
gäller val av undersökning, då man använt sig av remissyttranden angående en 
tidigare utredning angående eventuell pliktleveranslag för elektroniskt material. I 
denna  undersökning  användes  dock  mestadels  yttranden  från 
utbildningsinstitutioner  och  bransch-  och  intresseorganisationer.  Man  skulle 
mycket väl kunna tänka sig att jag hade kommit fram till väldigt liknande svar på 
mina frågeställningar som denna studie om även jag hade använt mig av yttranden 
från bransch- och intresseorganisationer. Jag använde mig dock av några yttranden 
som inkommit från utbildningsinstitutioner. När det gäller dessa kan man se att 
dessa, liksom i den andra studien, på några håll påpekar vikten av att materialet 
ska göras tillgängligt så att de som kan tänkas behöva använda sig av det också får 
göra detta. Det är dock, som min undersökning visat, inte något som ges störst 
utrymme inom denna grupp av remissinstanser.
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Sammanfattning

Jag har i denna uppsats undersökt hur en del av diskussionen har gått kring den 
nya lagen om pliktexemplar av elektroniska dokument. Det jag fokuserat på är hur 
diskussionen  gick  innan lagen antogs,  mer  specifikt  i  de  remissyttranden  som 
inkom  som  svar  på  promemorian  Leveransplikt  för  elektroniska  dokument  
(2009:61). Jag har genom att göra detta sökt svaren på fyra olika frågeställningar.
 Den  första  av  dessa  handlade  om  vilka  det  var  som  inkommit  med 
remissyttranden angående det lagförslag som presenterades i promemorian. Nästa 
fråga handlade om vilka ämnen som var vanligast förekommande när det gällde 
vad de remissinstanser som inkommit med de yttranden jag undersökt tagit upp. 
Den  tredje  frågan  handlade  om  huruvida  man  kunde  se  några  likheter  eller 
skillnader mellan vad de olika kategorierna av remissinstanser som jag valde att 
undersöka tagit  upp. Slutligen ställde jag frågan hur Riksarkivet  och Kungliga 
biblioteket argumenterade i sina respektive yttranden.

Den teoretiska utgångspunkten för min studie var Jürgen Habermas teorier om 
offentlighet.  I  detta  sammanhang  handlade  det  framförallt  om  hur  Habermas 
menar  att  politiska  beslut  i  dagens  samhälle  i  regel  sker  med  allmänheten 
utestängd. Istället för att ha en offentlig diskussion är det istället  olika aktörer, 
som exempelvis intresseorganisationer, som gör upp med varandra genom direkta 
överenskommelser och kompromisser. 

För att genomföra min undersökning använde jag mig av två olika metoder, 
innehållsanalys, respektive argumentationsanalys. I min innehållsanalys använde 
jag  mig  av  yttranden  som  inkommit  från  två  olika  kategorier  av  instanser, 
universitet och högskolor, och statliga myndigheter. Jag undersökte även vad som 
tagits  upp  i  det  enda  yttrande  som  inkommit  från  en  privatperson.  I  min 
argumentationsanalys använde jag mig endast av två av de inkomna yttrandena, 
nämligen de från Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

När  det  gäller  vilka  som  inkommit  med  remissyttranden  visade 
undersökningen att det till allra största delen var sådana som på något sätt själva 
var inblandade i leveransplikten, antingen som leverantörer eller mottagare, som 
gjort detta. Det visade sig dock att det även inkommit ett spontant yttrande från en 
privatperson.

Den vanligaste  ämnet  som togs  upp i  de  yttranden jag undersökte  var  de 
definitioner och avgränsningar som gjorts i utredningen. Oftast handlade det om 
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att dessa var otydliga, och att det därför uppstod oklarheter när det gällde vilket 
material  som  ska  levereras.  Förutom  detta  ämne  var  det  vanligaste  att  man 
önskade att det skulle vara möjligt att genomföra leveranserna via nätverk.

När det gäller huruvida man kunde se några likheter eller skillnader när det 
gällde vad instanser ut de två utvalda kategorierna tog upp kunde man se att dessa 
var  tämligen  lika.  Utredningens  definitioner  och  gränsdragningar  var  det 
vanligaste  ämnet  inom båda  kategorierna.  Även frågan om att  kunna leverera 
materialet via nätverk togs upp frekvent inom båda kategorierna. Möjligtvis kunde 
man se att universiteten och högskolorna drev tillgänglighetsfrågan något mer än 
instanserna i den andra kategorin. Om man jämförde med den privatperson som 
inkommit med ett yttrande skiljde denne sig från de övrigt undersökta genom att 
allra hårdast driva tillgänglighetsfrågan.

När  det  gäller  hur  Riksarkivet  och  KB  argumenterade  i  sina  respektive 
yttranden kunde man se att det som fick störst utrymme var diskussionen om hur 
leveranserna ska kunna genomföras på ett,  för de inblandade,  smidigt sätt  som 
möjligt.  Visst  kunde man även se argument,  främst  från KB:s sida,  för att  det 
viktigaste med insamlingen är att se till  att framtida forskare och allmänhet får 
tillgång till så mycket material som möjligt.
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

Utbildningsdepartementet, Förteckning över remissyttranden.

Remissyttranden som användes i innehållsanalysen
Dramatiska institutet
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan Väst
Högskoleverket
Justitiekanslern
Konkurrensverket
Kungliga biblioteket
Lars Aronsson
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Riksarkivet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Vägverket

Övriga inkomna remissyttranden
C More Entertainment AB
Copyswede
E-delegationen (FI 2009:01)
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Föreningen Svenska Läromedel
Kammarrätten i Stockholm
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Länsrätten i Stockholms län
Nordiska oberoende förlags förening
Svenska Förläggareföreningen
Svenska Journalistförbundet
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska Tidningsutgivareföreningen
Sveriges författarförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Radio AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Tidskrifter
TV4 AB
Uppsala kommun 

Tryckt material
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Bilaga

Instanser som inkommit med yttrande men avstår

Brottsoffermyndigheten
Försäkringskassan
Justitieombudsmannen 
Karolinska institutet 
Landsorganisationen i Sverige
Statens folkhälsoinstitut
Svenska Filminstitutet
Sveriges akademikers centralorganisation
Tjänstemännens centralorganisation

Instanser som ombetts inkomma med yttrande men uteblivit

Axess Publishing AB
DTU Television AB
Film- och TV-producenterna
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Gratistidningarnas förening
Göteborg Air 105,9 HB 
Högskolan i Kalmar
International Federation of the Phonographic Industry, svenska gruppen
Medieföretagen 
Nonstop Television 2.0 AB
Nonstop Television 4.0 AB
Radio City AB 
Radio Storpannan 104,8 i 
Göteborg HB 
RBG Broadcasting AB 
SBS Radio AB
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Sundsvalls kommun
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges Filmuthyrareförening
Sveriges Fådagarstidningar
Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå 
Sveriges Uppdragspublicister
Sveriges Videodistributörers Förening
TV 1000 AB
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
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