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The method used to answer these research questions is a 
descriptive idea analysis. The empirical material, consisting of 
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findings of this study are that social activism is the dominating 
strategy, including aims as to support social inclusion, promote 
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The conservative response can be identified, but barely. There 
are good possibilities for the future development of this project, 
even if some contradictions can be found concerning the 
visions in relation to financial, juridical and political 
restrictions. Important problem areas such as the uneven 
participation of different member countries, copyright 
restrictions and diverse user needs, must  be addressed also in 
the future. 
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1. Inledning 
“In ancient times, the library of Alexandria was said to contain up to 70% of all human 
knowledge. The challenge for the digital age is to do even better than that - and make 
the result last longer”.1 

Med detta citat blir det tydligt vilka höga anspråk EU- kommissionen har med sitt 
Digital libraries initiative. Initiativet har som mål inget mindre än att: ”make all 
Europe’s cultural resources and scientific records - books, journals, films, maps, 
photographs, music, etc.- accessible to all, and preserve it for future generations.”2 Den 
digitala tidsåldern erbjuder oss fantastiska möjligheter vad gäller att samla, bevara och 
tillgängliggöra kunskap, kultur och information. Men i samband med den revolution 
som IT-utvecklingen innebär, hopar sig också frågorna: hur organiseras och 
tillgängliggörs material bäst, hur kan bevarandet säkras inför framtiden, vem är ansvarig 
för urvalet och vem betalar? Ur dessa tankegångar väcktes nyfikenheten att närmare 
undersöka ett specifikt och omfattande digitalt biblioteksprojekt, Europeana, vilket 
utgör en central del av EU:s ovan nämnda initiativ och är en följd av EU- 
kommissionens fleråriga arbete kring digitala bibliotek. Europeana finansieras av EU- 
kommissionen och medlemsstaterna och har som mål att  tillgängliggöra Europas 
vetenskapliga och kulturella arv för allmänheten. Genom ett flerspråkigt gränssnitt 
sammanför portalen metadata till digitaliserat multimediamaterial från bibliotek, 
museum, arkiv och audiovisuella samlingar runt om i Europa. Vid lanseringen 2008 
innehöll portalen runt 2 miljoner objekt och idag, drygt 2 och ett halvt år senare, 
tillgängliggörs där ca 15 miljoner objekt: bilder, text, audio och audiovisuellt material, 
från ca 1500 kulturinstitutioner runtom i Europa.3 

Det finns uppenbara problem vad gäller den ambitiösa ansatsen att samla in och bevara 
Europas kulturarv, bland annat finansiella och upphovsrättsliga. Men för att kunna föra 
en diskussion vad gäller projektets möjligheter och svårigheter inför framtiden menar 
jag att man måste gå till grunden med de tankar som utgör basen till projektet. Fokus i 
undersökningen ligger därför på de idéer och visioner som ligger till grund för projektet 
och hur framtiden ser ut för försöket att tillgängliggöra ”Europas kulturarv på ett 
musklicks avstånd”.4 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka idéer och visioner kring biblioteksportalen 
Europeana som kommer till uttryck i dokument skrivna i samband med projektet. Det 
övergripande forskningsproblemet är:  

• Vilka idéer och visioner kring biblioteksportalen Europeana kan urskiljas i 
dokument som rör projektet? 

Och påföljande frågeställningar: 

                                                 
1 Europeiska kommisionen. Digital libraries initiative. 
2 Ibid. 
3 Europeana. Hemsida. 
4 Europeiska kommisionen (2008). Europas kulturarv på ett musklicks avstånd. Kulturellt innehåll – digitalisering, 
elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport.. KOM (2008) 513 slutlig. 
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• Vilka idéer kan urskiljas vad gäller aspekter som användardelaktighet, tillgång 
till information, kunskap och informationskompetens? 

• Vilken bild av projektets roll i samhället kan urskiljas vad gäller utbildning, 
kulturarvsbevarande och demokratifrågor? 

Inom avslutande diskussion berörs de svårigheter och möjligheter som  projektet möter i 
relation till ovan nämnda aspekter samt reflektioner över hur framtiden för Europeana 
kan tänkas se ut. 

1.2 Bakgrund 
Den digitala biblioteksportalen Europeana invigdes den 20 November 2008. Att den 
redan samma dag, endast några timmar senare, kollapsade av överbelastning, var ett 
resultat av det oväntat stora intresse som miljontals besökare omedelbart demonstrerade. 
Projektet visade redan i begynnelsen på två saker: dels allmänhetens stora intresse för 
en samlad portal för Europas digitaliserade kulturarv och dels svårigheterna som ett 
sådant projekt kan innebära rent konkret.  

Projektet överses av the Europeana foundation, bestående av statschefer och ansvariga 
för kulturinstitutioner i de europeiska medlemsländerna. Det nederländska 
nationalbiblioteket, de Koninklijke Bibliotheek, är värd för projektet. Till största delen 
tillgängliggör Europeana allmängods,5 d.v.s. material tillhörande den offentliga 
domänen.  Alla 27 europeiska medlemsländer bidrar till Europeana men förhållandet är i 
dagsläget starkt snedfördelat. Fokus ligger på Västeuropa och framförallt Frankrike som 
i dagsläget står för ca 18% av innehållet i Europeana.6 Portalen inbjuder till nätverkande 
och delaktighet genom webbplatser och sociala grupper relaterade till dess innehåll. 
Användare är välkomna att bidra med innehåll och förslag till projekt och communities. 
I MyEuropeana går det att spara sökningar, tagga objekt och organisera egna samlingar 
och genom att prenumerera på Europeanas nyhetsbrev kan man följa utvecklingsarbetet 
med portalen. ThoughtLab är en samlad ingång till de projekt i syfte att öka 
funktionaliteten som pågår i samarbete med Europeanas många samarbetspartners. 
Sidan är tänkt att fungera som ett öppet forum där användare förutom att hålla sig ajour 
med utvecklingen även kan delta med synpunkter och idéer. Europeana arbetar också 
med standardisering av metadata och delprojektet Europeanalocal stöttar mindre 
museer och bibliotek i digitaliseringsprocessen.7  

Europeana är frukten av många års arbete kring digitalisering, tillgängliggörande och 
bevarande av det europeiska kulturarvet. Europeiska kommissionen påbörjade sitt arbete 
kring digitalisering redan år 2000 och sponsrade under de kommande fem åren 
forskning och samarbeten mellan de medlemsländer som visade intresse för att göra sitt 
kulturarv tillgängligt online.8  Det konkreta startskottet för Europeana var år 2005 då de 
6 statscheferna för Frankrike, Polen, Tyskland, Italien, Spanien och Ungern författade 
en skrivelse riktad till EU- kommissionen i vilken skapandet av ett  europeiskt digitalt 

                                                 
5 Allmängods är material som kan tillängliggöras och användas fritt, antingen för att upphovsrätten upphört (i Europa 
oftast 70 år efter rättghetsinnehavarens död) eller allmän essentiell information såsom ideer och fakta. Se Europeana 
public domain charter, s. 3. 
6 Kuriosa: Sverige står för 9, 69 %.Se Europeiska kommissionen (2010) Digital agenda: Europeana  gives online 
access to over 14 million examples of Europe´s cultural heritage . Pressrealease IP/10/1524. 
7 Europeana. Hemsida. 
8 Europeiska kommissionen (2008). Now online:“Europeana ” Europe´s Digital Library. Pressrealease IP/08/1747. 
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bibliotek föreslogs.9  Kommissionen uppmärksammade frågan och påbörjade med stöd 
från Europaparlamentet ett samarbete mellan nationalbibliotek och kulturinstitutioner 
inom medlemsstaterna. Samma år fördes frågan upp på agendan inom i2010 – European 
Information Society 2010, ett strategiskt ramverk som syftar till att stötta den digitala 
ekonomin och genom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) höja 
européers livskvalitet. Som en del i ramverket skapades år 2005 i2010: Digital 
libraries, med syftet att få ut Europas kulturarv på nätet.10 Europeana är det för 
allmänheten tydligaste resultatet av detta initiativ.  

Idén till Europeana föddes samma år som projektet Google Books lanserades. Jon 
Purday från Europeana Foundation menar dock att projekten inte är konkurrenter utan 
samarbetspartners, däremot har de olika objektiv: Europeana är en multimediakollektion 
medan Google Books fokuserar på textmaterial.11 Europeanas bredare mål vad gäller att 
tillängliggöra ett varierat material från olika typer av institutioner hänger samman med 
att det är ett kulturellt projekt och inte ett kommersiellt initiativ.  

2007 påbörjades arbetet med den första prototypen finansierad av kommissionen inom 
eContentPlus programmet, ett tematiskt nätverk med över 100 samarbetspartners från 
ABM-sektorn. Den 20 November 2008 invigdes Europeana och i samband med 
lanseringen uttryckte sig José Manuel Barroso, ordförande för Europeiska 
Kommissionen, på följande vis:  

With Europeana, we combine Europe's competitive advantage in communication and 
networking technologies with our rich cultural heritage. Europeans will now be able to 
access the incredible resources of our great collections quickly and easily in a single 
space. Europeana is much more than a library, it is a veritable dynamo to inspire 21st 
century Europeans to emulate the creativity of innovative forbears like the drivers of the 
Renaissance. Just imagine the possibilities it offers students, art-lovers or scholars to 
access, combine and search the cultural treasures of all Member States online. This is a 
strong demonstration of the fact that culture is at the heart of European integration. 12 

Premiären fick ett bryskt avbrott då över 10 miljoner besökare under en timme fick 
hemsidan att kollapsa, men efter tekniska uppgraderingar var prototypen fungerande 
igen redan i december samma år. I februari 2009 påbörjades arbetet med Europena 1.0, 
med målet att under år 2010 inneha 10 miljoner objekt. Målet uppnåddes med råge och 
det är denna version, ännu är under bearbetning, som vi ser i dagsläget. Under 2010 
uppdaterades Europeana 1.0 vad gäller funktionalitet och  innehåll och under andra 
halvåret av 2011 ska ytterligare förbättringar gällande funktionalitet och gränssnitt 
göras. Mellan 2011-2013 räknar man med att Europeana 2.0 ska lanseras13 och inför år 
2025 är målet att kunna tillgängliggöra hela Europas digitaliserade material.14 Men 
utmaningarna är fortfarande många. Juridiska hinder, ojämn fördelning av bidrag från 
medlemsländerna samt tekniska svårigheter vad gäller interoperabilitet, är bara några av 
de punkter som är tydliga i den allmänna diskussionen. 
 
 
                                                 
9 Europeiska kommissionen (2010). Digital libraries initiative. Brevet (på franska) : 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/letter_1/index_en.htm 
10 Europeiska kommissionen. i2010- information society.  
11 Semertzaki, Eva (2010). Interview with Mr. Jon Purday, Senior Communications Advisor, Europeana Foundation, 
Athens, October 19, 2010, Synergasia, nr.3, s. 1, 6. 
12 Europeiska kommissionen (2008b).  
13 Europeana. Hemsida. 
14 Europeana strategic plan 2011-2015 (2011), s. 5. 
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1.3 Relevansbedömning av ämnesvalet 
Forskningsproblemet tar avstamp i diskussionen kring och utvecklingen av 
digitalisering och digitala bibliotek. I Sverige är frågan högaktuell i samband med 
arbetet att skapa en nationell strategi för digitalisering samt e-pliktutredningens mål att 
utvidga KB: s leveransplikt till att även gälla elektroniska dokument, en lag som antas 
träda i kraft 1 januari 2012.15 En annan aktuell fråga är den förstudie kring ett svenskt e-
arkiv som presenterades i februari i år av Riksarkivet.16 Frågorna är också närvarande på 
en internationell nivå. Digitaliseringsprojektet Google Book Search har fört frågan upp 
på EU:s agenda, och vid ett rådsmöte i december 2009 konstaterade man att det krävs 
större samordning mellan medlemsländerna för att tillgängliggöra material för 
allmänheten. Dagens globaliserade värld och högteknologiska informationssamhälle 
ställer allt högre krav på tillgång till information över nationsgränser, varför frågan 
ligger i allmänhetens intresse och undersökningen har en samhällsrelevans som sträcker 
sig utanför den egna yrkeskåren. Här aktualiseras även frågor kring internationalisering 
och demokratiska aspekter på tillgång till information. 

En stor del av den aktuella diskussionen fokuserar på tekniska aspekter av utvecklingen. 
Trots att dessa aspekter är centrala för utvecklingen av digitala bibliotek, menar jag att 
det som komplement behövs undersökningar som analyserar de idéer som ligger till 
grund för arbetet. Det faktum att Europeana ännu är under utveckling stärker frågans 
aktualitet. Officiellt sett kommer Europeana att vara  i en utvecklingsfas fram till år 
2013, något som gör att undersökningen med förmån kan användas för senare 
jämförelser och utvärdering. Genom att se till huruvida uppsatta mål för projektet 
efterlevs i verkligheten kan undersökningen också ligga till grund för reflektion inför 
projektets framtida möjligheter och svårigheter. 

1.4 Urval, avgränsningar och litteratursökning   
Då projektet är relativt nytt finns en given tidsmässig avgränsning för det empiriska 
materialet. Undersökningsobjektet för studien utgörs av olika typer av dokumentation 
relaterad till projektet från initiativets konkreta avstamp 2005 till dagsläget. Dokument 
som konkret berör Europeana har kombinerats med dokument som legat till grund för 
projektet och berör digitalisering och digitala bibliotek generellt. 9 förstahandskällor har 
använts - 7 officiella EU-dokument och två rapporter: en författad av EU-kommissionen 
och en av Europeana. Dokumenten har valts enligt det källkritiska kravet på att 
representera officiella ställningstaganden i relation till projektet och inte enskilda 
personers åsikter. Avgränsningen i mängd har gjorts med hänsyn till att möjliggöra en 
detaljerad närläsning balanserat med kravet på tillräcklig komplexitet för att ur 
materialet det kunna dra rimliga slutsatser.   

Litteratursökningen har tagit avstamp i databasen Eurlex som ger tillgång till EU-
lagstiftning och annan offentlig dokumentation på de officiella EU-språken. En 
fulltextsökning i Eurlex på Europeana gav 41 träffar av vilka de mest uttömmande 
dokumenten sållats ut. Som ett komplement till Eurlex har databasen Prelex, som följer 
den interinstitutionella beslutsprocessen samt kommunikationen inom EU, använts. De 
övriga rapporterna har funnits genom Europeanas hemsida. 

                                                 
15 Kungliga biblioteket. Hemsida. 
16 Riksarkivet. Hemsida. 
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1.5 Definitioner av det digitala biblioteket 
Lucy A.Tedd konstaterar att definitionerna kring det digitala biblioteket är många och 
ofta inkonsekventa.17 Ett skäl till detta kan vara att digitala bibliotek av sin natur är 
tvärvetenskapliga vilket innebär att olika aspekter belyses utifrån olika professionella 
och vetenskapsteoretiska utgångspunkter.18 Christine Borgmans definition av det 
digitala biblioteket från så tidigt som 1996 lyder:   

Digital libraries are a set of electronic resources and associated technical capabilities for 
creating, searching, and using information. In this sense they are an extension and 
enhancement of information storage and retrieval systems that manipulate digital data in 
any medium (text, images, sounds …) and exist in distributed networks. The content of 
digital libraries includes data, metadata that describe various aspects of the data […]  
Digital libraries are constructed–collected and organized–by  [and for]   a community of 
users, and their functional capabilities support the information needs and uses of that 
community.19  

Som komplement till Borgmans definition använder jag mig av Tedds tankegångar 
kring att det alltid finns mer eller mindre uttalade riktlinjer bakom det digitala 
bibliotekets samlingar: “The collection will have been assembled and will be developed 
in future according to a policy, much as a traditional library typically has a collection 
development policy for its non-digital collection”.20 Av detta skäl kan Internet i sin 
helhet inte kallas ett digitalt bibliotek eftersom dess innehåll inte valts i enlighet med en 
policy utan tillgängliggörs genom vem som helst som önskar skapa en sida.21 Denna 
punkt är högst aktuell i min studie, då syftet just är att analysera de visioner på vilka 
projektet vilar. 

Avslutningsvis: kärt barn har många namn och alternativa benämningar på det digitala 
biblioteket är exempelvis det elektroniska biblioteket, det virtuella biblioteket, 
cyberbiblioteket och det närbesläktade begreppet portal.22 I föreliggande undersökning 
kommer jag att hålla mig till begreppet det digitala biblioteket samt i vissa fall portal,  
syftandes på det på digitala bibliotekets konkreta ingång eller gränssnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Tedd, Lucy A (2005). Digital Libraries: Principles and Practice in a Global Environment, s. 16. 
18 Borgman, Christine (2000). From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the 
networked world, s. 36. 
19 Ibid., s. 42. 
20 Tedd, s. 18. 
21 Ibid. 
22 Ibid., s. 19. 
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2. Tidigare forskning  
  
2.1 Forskning kring digitala bibliotek och digitalisering 
När det gäller digitalisering och digitala bibliotek i allmänhet finns en uppsjö av tidigare 
forskning att tillgå. Min avgränsning vad gäller fokus på idéer snarare än tekniska 
aspekter gör litteraturen en aning mer överskådlig.  

”Digital Libraries: Principles and Practice in a Global Environment”23 beskriver 
underliggande principer kring digitala bibliotek och är specifikt intressant för min 
undersökning genom sitt fokus på flerspråkiga digitala bibliotek och de utmaningar 
dessa står inför. Tedd hävdar att mycket av forskningen kring digitala bibliotek har 
gjorts inom engelskspråkiga länder och vill istället öppna upp för en diskussion på ett 
mer internationellt plan. En för min undersökning viktig aspekt som tas upp är 
samarbeten mellan bibliotek, arkiv, museum och andra kulturinstitutioner i digitala 
miljöer. En annan intressant punkt är Tedds diskussion kring huruvida en globaliserad 
informationsmiljö leder till demokratisering av tillgång till information eller bidrar till 
att öka den teknologiska klyfta, den såkallade digital divide, som finns mellan olika 
länder, en brännande punkt i det digitala samhället och relevant för min undersökning.  

En del magisteruppsatser har skrivits i ämnet vid BHS. I ”Vad innebär digitalisering av 
kulturarvet - en ideologianalys av tre svenska digitaliseringsprojekt”24 analyseras 
inställningar till digitalisering i offentliga dokument rörande aspekter som tillgänglighet 
och bevarande. ”Digitala bibliotek i kulturpolitiken. Om idéer och legitimitet”25  
undersöker de argument som kan förknippas med digitalisering vid svenska offentliga 
bibliotek, med slutsatsen att dessa främst kan kopplas till ett demokratiskt perspektiv. 
Även om fokus i dessa två uppsatser ligger på ett nationellt plan har tillvägagångssättet 
gett uppslag till många intressanta synvinklar. 

Tidsmässigt aktuell är IFLA publikationen ”Digital library futures: user perspectives 
and institutional strategies”26, en samling texter från konferensen med samma namn som 
hölls i Milano, Italien, 2009. Väletablerade forskare från kulturarvs- och förlagssektorn 
luftar i artiklarna sina åsikter kring utvecklingen av digitala bibliotek gällande frågor 
som användardelaktighet, gränsöverskridande samarbetsformer mellan kultur- och 
minnesinstitutioner samt frågan om hur dessa möter utmaningar i den digitala 
tidsåldern. Digitala bibliotek ligger högt upp på agendan för IFLA och givet dess stora 
inflytande på biblioteksutvecklingen internationellt sett är resultaten av konferensen av 
stor betydelse.  

2.2 Forskning kring Europeana 
Specifikt gällande Europeana har färre omfattande arbeten gjorts, detta begripligt med 
tanke på projektets relativt korta livslängd. I den ovan nämnda IFLA- publikationen 
berör en artikel Europeana direkt: ”Who are the users of digital libraries: what do they 

                                                 
23 Tedd. 
24 Gumælius, Malin (2004). Vad innebär digitalisering av kulturarvet – en ideologianalys av tre svenska 
digitaliseringsprojekt.  
25 Kristensson, Beatice & Sjöblom, Åsa (2006). Digitala bibliotek i kulturpolitiken. Om idéer och legitimitet.  
26 Verheul, Ingeborg, Tammaro, Anna Maria  & Witt, Steve (red.) (2010). Digital library futures: user perspectives 
and institutional strategies. IFLA Publications Series 146.   
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expect and want. The Europeana experience”27 av Daniel Teruggi. Teruggi tar 
Europeana som ett exempel på hur man kan arbeta användarfokuserat och drar som 
viktigaste slutsats att användarnas behov måste följas noga då dessa är stadda i ständig 
förändring i samband med teknisk utveckling, skiftande sociala paradigm och nya sätt 
att tillgå och dela information.  

En viktig och tidsmässigt aktuell rapport är ”User and Functional Testing. Final 
report”28, som presenterar resultaten av en kvalitativ användarundersökning sponsrad av 
EU. Undersökningen utfördes i fokusgrupper i fyra EU-länder med målet att analysera 
användareaktioner hos studenter på prototypen Europeana 1.0. Önskemål till 
förbättringar rörde bland annat innehåll, funktionalitet och användarvänlighet, resultat 
som  har legat till grund för vidareutveckling av portalen vad gäller gränssnitt, metadata 
och kontextualisering av innehåll.  

I ”Europeana White paper: Knowledge = Information in Context: on the Importance of 
Semantic Contextualisation in Europena”29, berörs de teoretiska premisserna bakom den 
tekniska utvecklingen av Europeana i relation till den semantiska webben och ett 
kontextuellt kunskapsbegrepp. Stefan Gradmann är av åsikten att synen på Europeana 
enbart som en förvaringsplats för digitalt material stämmer illa med projektets visioner. 
Istället presenteras en bild av projektet som en del i ett större ”kulturellt samfund”, där 
kontextualiserad data och öppna länklösningar möjliggör kreativitet och 
kunskapsdelning. Trots att Gradmann är djupt involverad i arbetet med Europeana så 
ska de visioner som framförs i  detta ”white paper” ses som författarens personliga 
åsikter och inte officiella ställningstaganden rörande projektet.  

I övrigt finns en mängd  artiklar som rör Europeana direkt att tillgå i välrenommerade 
vetenskapliga tidskrifter som Information Today, EContent, Transitions Online, 
International journal on digital libraries, Library Journal och IFLA journal. På svenskt 
håll har en livlig debatt förts i mailinglistan BIBLIST samt i Biblioteksbladet. EU:s och 
Europeanas hemsidor har givetvis varit naturliga ingångar till viktig och aktuell 
information i frågan.  

Jag har haft stor hjälp av forskningsinstitutet European University Institute30 i Florens, 
Italien, där jag under ett års tid gjort en bibliotekspraktik och som tack vare sitt 
europeiska forskningsfokus gett uppslag till relevant litteratur i ämnet. Genom institutet 
har jag också fått möjligheten att delta på seminariet ”Making Europeana a Digital 
Humanities Prime Resource: Contributions from ASSETS and others” presenterat av 
Stefan Gradmann31 vid The Humanities and Technology Camp i Florens 23-25 Mars 
2011. Seminariets fokus låg på den semantiska webben och tekniska aspekter som 
funktionalitet och interoperabilitet inom Europeana. Samtidigt illustrerades de teoretiska 
och filosofiska grunderna för projektet och användardelaktighet, informationsdelning 
och nya sätt att se på biblioteks- och kunskapsbegreppet i en digital värld, 
presenterades. 
 

                                                 
27 Teruggi, Daniel (2010) i  Verheul, Ingeborg, Tammaro, Anna Maria,  & Steve Witt (red.) (2010). s.33-40. 
28 Dobreva, Milena et. al (2010). User functional testing report. 
29 Gradmann, Stefan (2010). Europeana White paper: Knowledge = Information in context: on the importance of 
semantic contextualisation in Europeana. 
30 www.eui.eu. 
31 Professor inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Humboldt-Universität and Berlin School of Library and 
Information Science, samt ledare för Europenas tekniska arbete. Även författare av ovan nämnda ”white paper”. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Föreliggande undersökning fokuserar på tolkning snarare än generalisering och är därför 
starkt hermeneutiskt präglad. Då utgångspunkten inom den hermeneutiska 
kunskapsteorin är att ingen objektiv sanning existerar, aktualiseras den roll 
förförståelsen spelar i tolkningsprocessen. Hans-Georg Gadamer menar att 
medvetenheten kring hur man som läsare alltid projicerar mening på en text, är det enda 
sättet att se vad texten verkligen innebär, att kunna reflektera ”on the things 
themselves”.32 Tillvägagångssättet är inte alltid det enklaste då förutfattade meningar 
kan gå obemärkta förbi, men lyckas vi inta en öppen och analytisk attityd kan det ge ett 
värdefullt djup till undersökningen. Den ”hermeneutiska cirkeln” kan beskrivas som en 
ständig pendling mellan del och helhet under tolkningsprocessen, ett tillvägagångssätt 
som hänger ihop med förmågan att omvärdera och ifrågasätta. Gadamer sammanfattar 
med att: “The hermeneutical task becomes of itself  a questioning of things”.33 

Rent konkret för min undersökning inverkar de teoretiska utgångspunkterna på val av 
metod, analysverktyg och empiriskt material. Förutom effekterna på själva 
tolkningsprocessen har de också betydelse för arbetsprocessen som helhet, som i detta 
fall blir mer cirkulär än linjär, med många överlappande faser och nödvändigheten att gå 
tillbaka och ifrågasätta gjorda val. 

3.1 Rabers biblioteksstrategier 
Som teoretiskt ramverk för min analys har jag utgått från den amerikanske 
biblioteksforskaren Douglas Rabers artikel ”ALA Goal 2000 and Public Libraries - 
Ambiguities and Possibilities”.34 Artikeln är en kommentar till de riktlinjer som 
American Library Association 1995 satte upp för de kommande fem årens 
biblioteksutveckling med syftet att stötta allmänhetens aktiva deltagande i 
informationssamhället. Inom ALA- målen kan vissa meningsskiljaktigheter urskiljas 
vad gäller de idéer som ligger till grund för det offentliga biblioteket. Raber menar att 
för att förstå ALA-målen behöver man förstå dessa konkurrerande strategier som trots 
sina principiella olikheter kan vara, och ofta är, samtidigt närvarande inom en 
verksamhet. Texten utgår från ett amerikanskt samhälle och således implicit synsätt, 
med teoretiska grunder rotade i den amerikanska demokratin, men dess teoretiska nivå 
och idécentrering gör att den kan appliceras på varierande kontexter. ALA-målen var 
från början inte tänkta att definiera ett givet typ av bibliotek utan att fungera som 
allmänna riktlinjer och ett av huvudsyftena var att stötta den elektroniska infrastrukturen 
inför 2000-talet, något som ger texten ytterligare relevans i sammanhanget.  

Trots det faktum att Rabers text har ett antal år på nacken finner jag den högst 
användbar för mitt arbete. Med betoning på de för min kontext mest relevanta punkterna 
har teoribildningen använts för att kategorisera det empiriska materialet och fånga upp 
olika aspekter av forskningsfrågorna. Jag har utgått från de tre olika biblioteksstrategier 
som presenteras i texten som parametrar i analysen: Socialaktivistisk strategi (Social 
activism), Konservativ strategi (The conservative response) och Populistisk strategi 
(The populist initiative). Nedan en sammanfattande beskrivning av var och en av dessa. 

                                                 
32 Gadamer, Hans Georg (2004). Truth and method, s. 269. 
33 Ibid. s. 271. 
34 Raber, Douglas (1996). ALA goal 2000 and public library ambiguities and possibilities. Public libraries, vol. 35 no. 
4, s. 224-231. 
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3.1.1 Socialaktivistisk strategi 

Strategin har sitt ursprung i 60- och 70-talets USA och ett nyuppvaknat medvetande 
kring sociala orättvisor. Den nya generationen bibliotekarier anklagade under denna 
period bibliotekarieprofessionen för att ha blivit riskundvikande samt utvecklingen för 
att ha drivits av informationsteknologi relevant enbart för de grupper som redan sedan 
tidigare har tillgång till information. Principer kring jämlikhet har offrats genom 
marknadsanpassning och försök att höja yrkets status. Den grundläggande idén inom 
strategin är att biblioteket är ett politiskt instrument och om inte dess potential riktas åt 
social reform kommer det istället bli använt som ett maktens medel för social kontroll. 
Biblioteks- och informationsrelaterade frågor är således sociala frågor i allra högsta 
grad. Den teoretiska utgångspunkten är att politisk jämlikhet och demokrati förutsätter 
tillgång till information för alla medborgare. En orättvis fördelning av makt sker 
systematisk och biblioteket, som är en del av staten, är ingen neutral part i detta spel 
utan har ett ansvar vad gäller att bryta den onda cirkeln. Bibliotekarieprofessionen 
kritiseras för att ha misslyckats vad gäller att nå ickeanvändare, och då i synnerhet 
personer tillhörande grupper med en låg ekonomisk och utbildningsmässig nivå, vars 
ickeanvändande hänger samman med att deras informationsbehov inte tillgodoses av 
biblioteket. Bara genom extra satsningar på marginaliserade grupper kan man lyckas nå 
”a total community” och aktiviteter som bör ges företräde är 
informationskompetensutveckling, särskilda insatser för barn, äldre och hembundna 
personer, satsningar på mångkulturellt material och material för marginaliserade 
grupper. Värdefrågor bör ges större utrymme än tekniska frågor och bibliotekets nytta 
ska inte enbart bedömas i marknadsmässiga termer som kostnad och resultat.   

Kritik som kan framföras mot strategin är att den kan anses orealistisk och rentav 
utopisk och att större satsningar på marginaliserade grupper inte är möjliga utan 
nedskärningar på den ordinarie verksamheten. Ur en synvinkel kan socialaktivismen 
anses didaktiskt och rentav elitisk genom försöket att definiera en allmän värdegrund för 
dess användare. Man kan också hävda att den medelklass som enligt socialaktivismen 
förfördelas i realiteten utgör majoriteten av bibliotekets användare och står för den 
största delen av dess finansiering. Annan kritik som kan riktas mot strategin handlar om 
det orealistiska i försöket omvandla ickeanvändare till användare, eftersom många skäl 
till ickeanvändning ligger utanför bibliotekets ansvar och kontroll.35 

3.1.2 Konservativ strategi 

Den konservativa ansatsen var närvarande inom biblioteksverksamheten redan innan 
socialaktivismen men återupplivades under 70-talet. En fundamental punkt inom den 
konservativa strategin är att det moderna biblioteket saknar ett tydligt syfte och att det 
genom sina försök att uppnå orealistiska mål missar att se dess verkliga möjligheter. 
Bibliotekets unika uppgift är att stötta individen, oavsett kön, ras, ålder eller 
klasstillhörighet, i dess självvalda sökande efter kunskap, men individen kan endast 
utvecklas om det i grunden finns en vilja till självförbättring. Biblioteket har aldrig varit 
och kommer aldrig bli en institution riktad till en bred publik och verksamheten ska 
anpassas efter de som är mest motiverade att utnyttja dess service. Verkligt ”seriös” 
läsning kan vara utvecklande och intellektuellt såväl som moraliskt stärkande, men den 
publik man riktar sig till är därför först och främst en ”seriös” publik kapabel att ta emot 
dessa lärdomar. Bibliotekets värde är först och främst relaterat till utbildning och 
                                                 
35 Ibid., s. 225ff. 
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verkliga försvarare av synsättet menar att varken underhållning eller social service hör 
hemma på biblioteket. Alla försök att sammanföra bibliotekarieprofessionen med 
sociala mål är dömda att misslyckas, dels eftersom de ekonomiskt sett är orealistiska 
och dels eftersom de riskerar att skrämma bort de traditionella biblioteksanvändarna. 
Biblioteket ska varken instruera eller fungera didaktiskt och användaren ska enligt egen 
förmåga avgöra vilket material som är relevant. Den konservativa strategin grundar sig i 
en kanonisk kultursyn som bygger på den västerländska traditionen och hänger samman 
med demokrati, liberalism, en stark tro på individens värde och kristna värderingar. 
Man utgår från etablerade kriterier för sanning, skönhet, det goda och rätta. Samlingarna 
ska bestå av material av högt kulturellt värde vilket inte nödvändigtvis innebär att nytt 
material utesluts, men handlar om att välja bort det banala och polemiska för material 
grundat på rationalitet och dokumenterad bevisföring. Genom ett standardiserat urval 
med höga kvalitetsanspråk kan biblioteket stå oberoende i förhållande till 
förbipasserande trender och kontextuella influenser samt vara en motpol till massmedias 
ytlighet. Den grundläggande människosynen är att vi av naturen skiljer oss åt och att 
orättvisor i samhället istället för att vara resultat av strukturella och systematiska 
förtryck är frukten av människans tillkortakommanden och därmed oundvikliga. 
Bibliotekets uppgift är inom detta synsätt avgränsat och en traditionell syn på 
bibliotekarieprofessionen impliceras.  

Den starkaste kritiken som kan riktas som den konservativa strategin är den att den är 
helt och hållet bibliotekscentrerad. Allmänheten definieras enligt ett mycket begränsat 
synsätt vilket innebär att marginaliserade grupper, ickeanvändare såväl som ”mindre 
seriösa” användare, exkluderas. Tanken att användare bör ges ett skäl för att komma till 
biblioteket ignoreras helt och således avsäger sig biblioteket ansvaret att analysera 
bristande användning och att locka icke-användare. I förlängningen kan strategin 
anklagas för intolerans och elitism och i värsta fall diskriminerande tankegångar. 
Förutom att vara bibliotekscentrerad fokuserar också strategin på litteraturen snarare än 
dess läsare, med utgångspunkten att denna har ett värde oberoende av dess användning. 
Fastställda idéer om vad som är sant, skönt och gott lämnar också lite utrymme för 
kritiskt tänkande och utmaning.36 

3.1.3 Populistisk strategi  

Den populistiska strategin var som starkast under 70-talet men har sin upprinnelse redan 
1896 i en artikel skriven av John Cotton Dana. I artikeln argumenterade Cotton Dana 
för idén att det offentliga biblioteket måste vara intressant och användbart för dess 
ägare, alltså användarna, för att kunna rättfärdiga deras skattebetalning för det. 
Grundtanken är att eftersom allmänheten finansierar biblioteket måste biblioteket se till 
allmänhetens önskemål. Biblioteksverksamheten ska identifiera sig med marknaden för 
dess service samt anpassas efter användarnas behov, behov som kan bestämmas genom 
kvantitativa beräkningar. I likhet med den konservativa strategin kritiseras 
biblioteksverksamheten för bristande precision i sitt syfte men i kontrast till denna är 
målet att göra det mest nyttjade och efterfrågade biblioteksmaterialet tillgängligt för så 
många som möjligt. Den kanoniska kvalitetstanken liksom idén att 
biblioteksverksamheten kan baseras på ett principiellt ställningstagande ses som uttryck 
för elitism och översittarattityd som inte hör hemma på biblioteket. Bibliotekets form 
och innehåll ska styras av kollektivets vilja och alla försök att påtvinga folket det rätta 
och goda avvisas. Liksom inom den konservativa strategin menar man att målet nå alla 
                                                 
36 Ibid., s. 226ff. 
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är orealistiskt. Bibliotekets roll är inte att förändra samhället utan att serva det, en attityd 
som ofta kallats ”ge dem vad de vill ha”. Bakom detta uttryck ligger en idé kring 
biblioteket som användarcentrerat, efterfrågansstyrt och resultatinriktat. Biblioteket bör 
se till konkreta resultat av sin service för att förutse framtida behov och utveckla 
samlingarna enligt trolig snarare än möjlig användning. Tillvägagångssättet kan vara ett 
effektivt byråkratiskt medel när det gäller att argumentera för ekonomiskt stöd eftersom 
det utgår från empiriska, kvantitativa termer som lätt kan dokumenteras och förstås av 
människor utanför bibliotekskontexten. Ett konkret resultat av strategin är att material 
som används lite bör avlägsnas från biblioteket. Ett eventuellt socialt värde hos en 
service eller ett material, eller en princip kring att balansera information, kultur och 
underhållning, är aldrig kriterium starka nog för att satsa på en verksamhet. Minoriteters 
önskemål ignoreras inte med nödvändighet men ges inte heller företräde. Enligt detta 
synsätt finns ingen a priori bestämd princip som legitimerar biblioteket, varken vad 
gäller syftet med läsning, utbildning eller bibliotekets roll i samhället. Det enda syfte 
som kan identifieras är den konkreta användning som görs av biblioteket. Det är 
viktigare vad biblioteket gör än vad det är. Biblioteket tillhör folket, och 
bibliotekarierna ska tillgodose användarnas behov, inte agera som moralpoliser.    

Strategin kan dels ses som en postmodernistisk reaktion på en värld som tappat 
gemensamma värdegrunder där det enda konstanta är förändring, och dels ses som ett 
resultat av politisk opportunism utan långsiktiga mål. Den kan kritiseras för brist på 
socialt ansvarstagande och ignorerande av minoriteters behov. En annan kritik som kan 
riktas mot den populistiska strategin är att den efterfrågansstyrda, kortsiktiga synen på 
bibliotekets samlingar i det långa loppet kan leda minskad användning och rentav 
censur.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Ibid., s. 227ff .     
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4. Metod 
Kvalitativ forskning försöker klargöra fenomens karaktär snarare än frekvens eller 
förekomst. Då syftet här är att undersöka hur fenomen kommer till uttryck i texter, har 
jag genomfört en textanalytisk närläsning med syftet att urskilja teman och mönster. 
Textanalysen grundar sig i tanken att texter på olika sätt relaterar till människor och 
därmed speglar medvetna och omedvetna föreställningar. Textanalys kan i allmänhet 
vara avsändar-, uttolkar-, mottagar- eller kontextorienterad. Min metod hamnar närmast 
det sistnämnda perspektivet, ett tillvägagångssätt som utgår från att mening uppstår i 
mötet med annan text och som även är vanligt inom diskursanalysen.38  

4.1 Idéanalys 
Då det specifika syftet är att komma åt de idéer och visioner som kommer till uttryck i 
texter som rör projektet har jag genomfört en idéanalys, en form av textanalys som 
fokuserar på innebördsaspekten av texter.39 Idéanalys är i vanligaste mening studiet av 
idéer och budskap i politiska texter, men metoden kan användas i samband med skilda 
syften och utgå från olika vetenskapliga traditioner. Syftet här är inte primärt att urskilja 
politiska tendenser utan att återge framträdande idéer i allmänhet, för vilket metoden i 
kombination med det allmänt hållna analysverktyget lämpar sig väl. Avseende 
begreppet idé ansluter jag mig här till Bergström/Boréus definition av en idé som en  
tankekonstruktion, en föreställning av verkligheten som utmärks av en viss kontinuitet.40 
Gränsen mellan begreppen idé och ideologi kan vara hårfin, men jag vill här undvika 
begreppet ideologi då det ofta förknippas med politiskt sammanhängande idésystem.  

Ludvig Beckman identifierar två olika angreppssätt till analysen: idé- eller 
aktörscentrerade. Fokus ligger i detta fall på idéerna, eftersom argumenten står i 
centrum och vem som framför dem är mindre intressant.41 I detta fall handlar det inte 
om att ställa aktörer mot varandra utan undersöka idéer från ett och samma håll. Syftet 
med idéanalysen kan vara att beskriva, förklara eller ta ställning till ett material.42 Jag 
har genomfört en beskrivande idéanalys, med syftet att beskriva budskap och idéer som 
träder fram i materialet, inte att värdera eller förklara. Detta perspektiv utesluter 
naturligtvis inte att min förförståelse och min roll som uttolkare är viktig att belysa. 
Beckman betonar att utförandet av en beskrivande idéanalys inte ska tolkas som att rätt 
och slätt redogöra för ett material. Snarare än referera handlar det om att inferera, att 
säga något om texten som den inte säger om sig själv. Även om den beskrivande 
idéanalysen inte förklarar varför något inträffar så kan dess fördjupade insikter i vad ett 
fenomen är också bidra till att förklara verkligheten. Metoden kan också hjälpa till att 
avtäcka budskap och bidra till en ändrad förståelse av innebörden av centrala begrepp,43 
något som blir relevant för omstridda frågor i allmänhet och för mitt forskningssyfte i 
synnerhet.  

                                                 
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 15, 28. 
39 Ibid., s. 19. 
40 Ibid., s.149.   
41 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm : 
Santérus, s. 17.  
42 Ibid., s. 14. 
43 Ibid., s. 48ff. 
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4.2 Analysverktyg och tillvägagångssätt  
Idéanalysen som metod är inte bunden till ett specifikt analysverktyg, utan detta bör 
väljas i enlighet med syfte och frågeställningar. Enligt Beckman är analystekniken en 
uppsättning regler för hur materialet ska samlas in och bearbetas, medan metoden även 
innehåller en teori om förhållandet mellan forskaren och materialet.44  
Jag har valt att utforma ett verktyg bestående av dimensioner, vilka jag anser förmår 
fånga upp mina forskningsfrågor. Dimensioner är relativt allmänt hållna kategorier 
inom vilka det empiriska materialet sorteras och analyseras. Dimensionerna knyter an 
till den frågeställning som undersöks och kan användas för att identifiera olika 
påståenden såväl som nyanser av samma påstående.45 Tre dimensioner har skapats i ett 
försök att fånga upp de relevanta aspekterna på problemet: 

Dimensionen Användare innefattar frågor som rör synen på tänkta målgrupper, 
tillgänglighet, användares rättigheter och möjlighet till delaktighet. Inom dimensionen 
Innehåll berörs exempelvis begrepp som kunskap och kultur samt frågor kring urval och  
användningsområden för material. Dimensionen Nytta ämnar fånga upp de visioner som 
framförs gällande projektets syfte i förhållande till sociala och ekonomiska aspekter.  

Dimensionerna har vidareindelas i parametrar med utgångspunkt i Rabers tre 
biblioteksstrategier i följande analysinstrument: 

Dimensioner               Parametrar (strategier) 

Användare                      

Innehåll                       Socialaktivistisk –  Konservativ - Populistisk                           

Nytta          

Efter genomläsning har materialet grovsorterats inom ovan nämnda dimensioner och 
parametrar. Inom kapitlet Analys presenteras först argument ur det empiriska materialet 
inom respektive dimension, dessa härleds sedan till aktuella strategier. Närläsningen har 
inneburit att flera genomläsningar gjorts, vilket medfört finjusteringar i sorteringen.  

4.3 Kritiska reflektioner kring metoden 
En allmän svaghet i kvalitativa undersökningar är att resultaten inte kan generaliseras då 
de endast utgår från ett utsnitt av verkligheten och inte ett representativt urval. 
Samtidigt kan tillvägagångssättet leda till djupare förståelse och öppenhet för tolkningar 
och reflektion. Att resultaten inte kan sägas generera ”säker” kunskap är ju egentligen 
ingen svaghet utan ska ses i förhållande till den hermeneutiska utgångspunkten och dess 
sanningsanspråk.  

Vad gäller textanalys som metod är dess styrka är att den kan förmå avtäcka implicita 
betydelser och komma åt det som inte sägs rakt ut. Idéanalys, liksom i all annan 
kvalitativ textanalys, medför dock en risk att man som forskare tillskriver textens 

                                                 
44 Beckman, s. 10. 
45 Bergström & Boréus s. 164. 
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avsändare åsikter utan tydliga motiveringar och därför gäller det att ständigt överväga 
vilka slutsatser som är rimliga att dra utifrån materialet.  

Ett alternativ till utformandet av dimensioner hade kunnat vara att använda sig av 
idealtyper som analysinstrument. Beckman menar att då dimensionerna avser särskilja 
delar ur en argumentation, används idealtyper i ett försök att sammanfoga dessa delar 
till en enhetlig ståndpunkt eller rentav en ideologi.46 Dimensioner som analysverktyg 
kan medföra bristande precision men då de snäva idealtyperna istället medför risken att 
vissa aspekter inte fångas upp har jag valt bort detta alternativ. Genom mer allmänt 
hållna kategorier blir risken mindre att man tvingar in materialet i en strikt modell och 
inte låter texten själv ”tala”. Användningen av en lösare modell motiveras av den 
möjlighet till tolkning som problemformuleringen kräver. 

4.4 Presentation av materialet 
De EU-dokument som har konsulterats för analysen är av följande typer:  

KOM : Handlingar från kommissionen som riktar sig till övriga institutioner (lagförslag, 
meddelanden eller rapporter t.ex.) 
C: Kommissionens handlingar som avser tjänsteåtgärder där kommissionen har exklusiv 
behörighet (kommissionens egna rättsakter). Vissa överlämnas till rådet eller 
parlamentet för kännedom. I så fall förs de in i PreLex.47 

Nedan en presentation av dokumenten i kronologisk ordning: 

I ”i2010: Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”48 berörs 
betydelsen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för Europas ekonomi och 
samhälle. Dessa mål är en del i Lissabonstrategins policy kring ett informationssamhälle 
där alla medborgare är delaktiga. Meddelandet betonar bland annat IKT:s betydelse i 
samband med integration och ökad livskvalitet och rekommendationer för ett antal 
områden framförs, varav ett är utvecklingen av digitala bibliotek. 

Meddelandet ”i2010: Digitala bibliotek”49 beskriver visionerna kring inititativet digitala 
bibliotek, vilket utgår från tanken att kombinera Europas rika kulturarv och flerspråkiga 
miljöer med framsteg inom teknologi och affärsverksamhet. Meddelandet är ett resultat 
av kommissionens positiva mottagande av det brev som sex statschefer författade 2005, 
inom vilket förslaget att införa ett europeiskt digitalt bibliotek framfördes.  

I ”Vetenskaplig information i den digitala tidsåldern – tillgång, spridning och 
bevarande”50 berörs kopplingen mellan initiativet kring digitala bibliotek och EU:s 
forskningspolitik. Vikten av digitala bibliotek och bevarande av digitalt material för 
forskning och Europas konkurrerenskraft är frågor som berörs i kommunikationen. 
Även detta meddelande är en uppföljning av det brev som statscheferna för sex 
medlemsländer författade 2005.  

                                                 
46 Beckman, s. 18. 
47Europeiska kommissionen.Prelex Manual: documents. 
48 Europeiska kommisionen (2005). i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning. 
KOM (2005) 229 slutlig. 
49 Europeiska kommissionen (2005). i2010: Digitala bibliotek. KOM (2005) 465 slutlig. 
50 Europeiska kommissionen (2007). Vetenskaplig information i den digitala tidsåldern –tillgång, spridning och 
bevarande. KOM (2007) 56 slutlig. 
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I ”Europas kulturarv på ett musklicks avstånd. Kulturellt innehåll- digitalisering, 
elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport”51 beskrivs 
arbetet med att skapa Europeana sett ur juridiska, finansiella, tekniska och 
organisatoriska aspekter. Meddelandet ligger i linje med det digitala biblioteksinitiativet 
och dess grundvisioner. 

Efter lanseringen av Europeana i november 2008 följde KOM-dokumentet ”Europeana: 
nästa steg”52 som blickade mot den nästkommande fasen i projektets utveckling och 
formulerade de viktigaste frågorna vad gäller arbetet med att berika innehållet samt hitta 
hållbara finansierings- och styrelseformer.  

Som respons på detta dokument följde ”Rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om 
Europeana: nästa steg”53 och ”Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om 
Europeana: nästa steg”54, inom vilka vilka EU:s institutioner sammanfattar utvecklingen 
av projektet och upplyser om viktiga frågor inför det fortsatta arbetet.  

Utöver dessa dokument så har även två högaktuella publikationer använts som empiriskt 
material. Den första är ”The new renaissance”55 som publicerades i januari 2011 och är 
författad kommissionens reflektionsgrupp kring digitalisering, ”Comité des sages” eller 
”Reflection group on bringing Europe´s cultural heritage online”. Reflektionsgruppen 
argumenterar i rapporten för den sociala och ekonomiska nytta digitalisering och 
tillgängliggörande av kulturarvet kan medföra samt framför allmänna 
rekommendationer för det fortsatta arbetet kring Europeana. Den övergripande idé som 
formuleras i rapporten är att tillgång till kulturarvet i egenskap av ett gott för 
allmänheten måste göras tillgängligt i så vid utsträckning som möjligt. 
Medlemsländerna uppmuntras att öka sina ansträngningar för att år 2016 ha 
tillgängliggjort allt material tillhörande den offentliga domänen.  Kommersiella projekt 
som Google Books nämns, men målet är framförallt att ge stöd till det fortsatta arbetet 
med Europeana. 

Kort efter reflektionsgruppens rapport publicerades Europeanas ”Strategic plan 2011-
2015”56, vilken utgår från resultaten av undersökningar och workshops genomförda med 
användare, kulturinstitutioner, politiker och marknadsaktörer. Fyra strategiska spår  
inför de kommande årens utvecklingsarbete identifieras: samla, underlätta, distrubuera 
och engagera.  Högaktuella frågor kring utvecklingsarbetet berörs och  metoder för att 
bemöta de rådande utmaningar projektet står inför,  presenteras.   
 
 

                                                 
51 Europeiska kommissionen (2008a). 
52 Europeiska kommisionen (2009). Europeana – nästa steg. KOM (2009) 440 slutlig. 
53 Europeiska unionens råd (2010). Rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om Europeana: nästa steg. Upplysningar 
från Europeiska unionens institutioner, byråer och organ. Europeiska unionens officiella tidning, 2010/C 137/07. 
54 Europaparlamentet (2010). Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om Europeana: nästa steg. 
Europeiska unionens officiella tidning, 2011/C 81 E/04. 
55 Europeiska kommissionen (2011). The New Renaissance. Report of the ´Comité des sages - Reflection group on 
bringing Europe´s cultural heritage online.  
56 Europeana Strategic Plan 2011-2015 (2011). 
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5. Analys 
5.1 Dimension användare  
I Europeanas strategiska plan inför åren 2011-2015 inringas fyra huvudområden för de 
kommande årens utvecklingsarbete, varav ett är att tillängliggöra det europeiska 
kulturella och vetenskapliga arvet till användare vartän de befinner sig, närhelst de 
önskar. Den strategiska planen bygger på resultaten av undersökningar utförda med 
användare, politiker och marknadsaktörer vad gäller efterfrågade egenskaper inom 
portalen. De punkter som användarna värderade högst visade sig vara: pålitliga källor, 
enkel användning, återanvändning av material och betydelsen av in my workflow.57 Det 
sistnämnda uttrycket, in my workflow, är intressant att titta närmare på då det är 
representativt för synen på användaren inom projektet. I den strategiska planen hävdar 
man att Internetanvändare i samband med Web 2.0-utvecklingen i allt högre grad 
förväntar sig att innehållet kommer till dem, genom deras föredragna kanaler, snarare än 
att de aktivt söker det. Med denna tanke som utgångspunkt satsar man inom Europeana 
på att erbjuda tillgång till material genom de resurser användare vanligtvis frekventerar, 
till exempel sociala nätverk, utbildningsforum eller kulturella domäner.58 
Kommissionens reflektionsgrupp kring Europas kulturarv menar att det överväldigande 
och komplexa utbud av material som Internet erbjuder gör att användare ställer allt 
högre förväntningar även på kulturinstitutioner. I linje med användarnas nya 
onlinevanor gäller det därför för dessa att hänga med i utvecklingen  och digitalisera 
sina samlingar för att de inte ska falla i glömska.59  

Europeiska kommissionen betonar vikten av att göra Europeana känt för en vidare 
allmänhet60 då tillgång till det europeiska kulturarvet ses som ett ”universal common 
good” för såväl européer som icke-européer.61 Vikten av att bevara kulturarvet för 
framtida generationer understryks också, och vid utformningen av portalen tar man 
därför hänsyn till behov såväl hos nuvarande som potentiella användare.62 Det 
övergripande målet med digitalisering av kulturarvet är att försäkra tillgång för ”the 
largest possible audience today and tomorrow”.63 Samtidigt som man vill nå en så bred 
publik så möjligt så erbjuds genom Europeana också personifierade funktioner såsom 
nyhetsbrev riktade till enskilda användare och anpassning efter specifika 
användargrupper, exempelvis lärare, så att resurser kan göras kompatibla med den 
teknik de använder sig av inom sitt arbete. Att ta hänsyn till behov hos en bred publik 
innehållande såväl amatörer som professionella innebär utmaningar, samtidigt så menar 
man att de olika kategorierna av användare har många överlappande intressen och att 
uppgiften att finna samarbetsformer inom detta komplexa ”informationsekosystem” 
utöver en svårighet också ska ses som en möjlighet till kreativt tänkande.64  

Reflektionsgruppens vision inför de kommande åren vad gäller arbetet kring 
digitalisering skulle kunna sammanfattas med ordet tillgång. Allt arbete som berör 
digitalisering måste ses utifrån detta övergripande mål, inom vilket Europeana är ett 

                                                 
57 Europeana  Strategic plan 2011-2015, s. 5ff. 
58 Ibid., s 5, 9. 
59 Europeiska kommissionen (2011), s. 16. 
60 Europeiska kommissionen (2008a), s. 4. 
61 Europeiska kommissionen (2011), s. 9. 
62 Europeana  Strategic plan 2011-2015, s.18. 
63 Europeiska kommissionen (2011), s. 9. 
64 Europeana  Strategic plan 2011-2015, s. 13, 16. 
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väsentligt redskap.65  Målet att göra ett så brett spektrum av kulturellt material som 
möjligt tillgängligt för så många som möjligt kan låta enkelt och rättframt, men i 
dokumentationen kring Europeana träder en mer komplex bild fram. Att tillgängliggöra 
material online innebär inte nödvändigtvis att användaren kan hitta och använda det 66 
och viktiga aspekter är därför att underlätta sökning genom intuitiva, visuella 
sökmetoder och länkningar mellan olika typer av material.67 Redan inom initiativet 
kring digitala bibliotek, som ligger till grund för Europeana, var ett explicit mål att göra 
informationsverktyg och multimediakällor enklare och intressantare att använda.68  

Inom dokumentationen blir det också tydligt att tillgång bör sammankopplas med en för 
användaren relevant kontext. Europeiska rådets slutsatser kring projektet är att man 
måste sörja för att ge användarna en central plats och hålla sig uppdaterad kring deras 
profiler och behov samt att främja interaktivitet och bidragande till webbplatsen.69 I den 
strategiska planen identifieras delaktighet som en efterfrågad egenskap i onlinemiljöer 
rent generellt och man menar att användare i allt högre utsträckning håller på att 
förändras från informationskonsumenter till aktiva kreatörer och deltagare. Genom 
skapandet av sociala grupper vill man uppmuntra till dialog och engagera användare i 
projektets utveckling, med målet både att stärka intresset och lojaliteten hos de som 
redan använder portalen samt att attrahera nya användare. Det pågående arbetet  med 
Wikipedia ska fortsätta och ses som en av inspirationskällorna i utvecklingen. Genom 
att involvera användaren i projekt som virtuella utställningar vill man visa hur 
sammansmältningen av material från olika domäner kan öppna upp för nya 
tolkningsmöjligheter.70 

Inom i2010-strategin betonas vikten av att ge alla medborgare digital kompetens, tankar 
som ligger i linje med ett informationssamhälle där alla är delaktiga.71 I 
”Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om Europeana: nästa steg” berörs 
frågan att undvika att det skapas en kunskapsklyfta mellan Europa och tredjeländer samt 
betydelsen av att arbeta för allas lika tillgång till kulturarvet. Man framhäver starkt hur 
digitalt material genom att vara tillgängligt för alla på distans gör att det tjänar ett 
demokratiskt syfte. Hänsyn bör tas till användare med funktionshinder och 
Europaparlamentet föreslår att kommissionen ser till att tillhandahålla digitaliserat 
material i speciella, exempelvis intalade, versioner.72 Hur dessa ska integreras i det 
övriga materialet beskrivs däremot inte.  

Som ett led i tanken om allas lika rätt till tillgång samt eftersom digitalisering av 
kulturarvet sker med offentliga medel, betonar man att materialet i största möjliga 
utsträckning bör vara gratis tillgängligt. Frågan ses också ur ett pragmatiskt perspektiv: i 
jämförelse med andra kostnadsfria resurser online, som exempelvis Google books, 
anses betalning ur ett marknadsmässigt perspektiv inte hållbart då det skulle minska 
projektets konkurrenskraft.73 Betalning från användarens håll riskerar både att minska 
webbsidans popularitet samt att strida mot Europeanas grundläggande syfte.74 

                                                 
65Europeiska kommissionen (2011), s. 9. 
66 Europeiska kommissionen (2005b), s. 7. 
67 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 16. 
68 Europeiska kommisionen (2005a), s.12., Europeiska kommissionen (2005b), s. 3. 
69Europeiska unionens råd, s. 20. 
70 Europeana  Strategic plan 2011-2015, s. 8ff, 18ff. 
71 Europeiska kommisionen (2005a), s. 3, 10. 
72 Europaparlamentet, s. 19ff. 
73 Europeiska kommissionen (2011), s. 13ff. 
74 Europeiska kommisionen (2009), s. 8. 
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5.1.1 Strategier inom dimension användare  

En uppenbart central del i projektet är att ta del av användares åsikter och önskemål. Ett 
sätt att inringa användares behov är att uppmärksamma trender kring digitala miljöer 
generellt och utforma gränssnitt och funktioner i enlighet med dessa, något som innebär 
att hålla sig uppdaterad med det senaste inom informationsteknologi och utveckling 
online. Ansträngningen att hålla sig uppdaterad med nyheter vittnar om ett pragmatiskt 
sätt att tänka som kan härledas till den populistiska strategin och dess ”ge dem vad de 
vill ha”- attityd. Ett annat, och sedan projektets början, ofta använt sätt att ta reda på 
användares önskemål är genom användarundersökningar och enkäter. I stor utsträckning 
har kvantitativa beräkningar legat till grund för framtida strategier, såsom den 
nuvarande strategiska planen, ett tillvägagångssätt som också detta kan härledas till den 
populistiska strategin och som kan användas för att argumentera för projektets nytta i 
sammanhang utanför bibliotekskontexten. Att på konkreta sätt kunna argumentera för 
projektets samhällsnytta är i allra högsta grad relevant för Europeana, då projektet rör 
sig inom ramverket för kultur- och informationspolitik på en internationell politisk nivå.  

Betalning från användarens håll är inte ett alternativ att överväga då det antas minska 
webbsidans popularitet. Principen att allmängods tillhör allmänheten ligger även den i 
linje med den populistiska idén att skattebetalarna ska dra nytta av de tjänster de betalar 
för, liksom marknadsanpassningen vad gäller att betalning minskar möjligheten att 
konkurrera med andra viktiga aktörer på Internet. I argumentationen mot avgifter 
avspeglas samtidigt grundläggande principer kring bibliotekets uppgift att erbjuda 
jämlik tillgång till information som är utmärkande för den socialaktivistiska strategin. 
Trots ett starkt användarfokus så är användning inte det enda som definierar 
verksamheten utan i lika hög grad tanken att tillgång till kultur, information och 
kunskap är grundläggande rättigheter. De höga ambitionerna kring tillgängliggörande 
kan också kopplas till betoningen på social integration. Projektet styrs i grunden av ett 
långsiktigt tänkande som den populistiska strategin ofta kritiseras för att sakna och som 
aktualiseras vad gäller bevaringen för framtida generationers användare.   

Den breda definitionen av användare som grupp återfinns inom den socialaktivistiska 
strategin, liksom hänsyn till såväl nuvarande som potentiella användare. 
Utgångspunkten att innehållet kommer till användaren i den onlinemiljö denne befinner 
sig i kan kopplas till vilja att engagera, aktivera och uppmuntra även icke-användare, i 
detta fall mindre aktiva Internetanvändare, genom att vara synlig i kontexter som är 
relevanta för dem, inom deras workflow.   

Ett argument för digitaliseringens nytta rent generellt är dess möjlighet att ge alla 
tillgång till material på distans. Fördelar med digitalt material för grupper med 
svårigheter att nå biblioteket rent fysiskt betonas, men då man inom socialaktivismen 
menar att särskilda satsningar på marginaliserade grupper är det enda sättet att nå ”a 
total community” så nämns frågan relativt sällan inom dokumentationen. Särskild 
service såsom intalade versioner av litteratur tas upp i ett av dokumenten men kortfattat.  
I socialaktivistisk anda skulle också särskild vikt läggas vid 
informationskompetensutveckling samt insatser för att minska kunskapsklyftor 
generellt. Dessa frågor berörs relativt flyktigt inom dokumentationen med tanke på de 
allmänna målen för i2010 och ett informationssamhälle där alla är delaktiga. 

En viktig punkt relaterad till synen på användaren hänger samman med begreppet 
tillång. Douglas Raber menar att tillgång i sig inte garanterar ett öppet 
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informationssamhälle utan måste ses i kontexten av vilken information som görs 
tillgänglig och hur. Man måste också skilja på ren informationskonsumtion och 
användning.75 Inom Europeana arbetar man med att förbättra sökmöjligheter, 
flerspråkighet och gränssnitt och fokus läggs på användarens interagerande i   
kulturarvet. Argumentet att delaktighet, liksom möjlighet till personifiering, är 
efterfrågade egenskaper i onlinemiljöer rent generellt hör till vis del hemma inom 
populistiska strategin: att hålla jämn takt med den tekniska utvecklingen är nödvändigt 
både för att kunna konkurrera inom den digitala världen samt för att locka nya 
användare. Men berikning av kontext och satsningar på att involvera användare ska 
också skapa tolkningsmöjligheter och kritiskt tänkande som snarare hänger samman 
med de socialaktivistiska målen. Uppmuntran till nätverkande och kommunikation 
implicerar ett  fokus på kollektivet snarare än individen, där användarens delaktighet i 
en större social gemenskap är central.  

5.2 Dimension innehåll 
Europeana drivs av ambitionen att tillgängliggöra hela Europas kulturella och 
vetenskapliga arv online för att EU-medborgare ska kunna konsultera det under arbete, 
fritid och studier.76  Utgångspunkten för dagens Internetanvändare ”what is not on the 
Web, does not exist”77 är enligt kommissionen ett argument för nödvändigheten att 
digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet. Målsättningen inom den strategiska planen 
är att år 2025 inneha Europas totala digitaliserade innehåll och ser man till utvecklingen 
hittills - med 2 miljoner objekt vid starten 2008 fram till dagslägets ca 15 miljoner 
objekt - så har projektet haft stor framgång. Samtidigt så stöter man på många praktiska 
hinder för att realisera målet. Medlemsländers skiftande ekonomiska resurser såväl som 
politisk vilja har lett till en stark snedfördelning av material. Innehållet är starkt 
orienterat mot Västeuropa och framförallt Frankrike som dagsläget står för ca 18% av 
bidragen. Med tanke på att procentsatsen vid projektets början var hela 47%78 har man 
visserligen kommit en bit på väg, men fortfarande kvarstår arbete att utföra.  

En högprioriterad fråga är också att eliminera skillnader i rättigheter mellan länder, då 
restriktioner som begränsar tillgång till ett nationellt territorium strider mot principerna 
för Europeana.79 Ett avskräckande exempel är när material från Frankrike drogs tillbaka 
från Europeana då det bara var tillåtet att spridas inom landet. Skillnad i lagstiftning på 
en global nivå inverkar också: visst europeiskt material från tidigare än 1923 kan göras 
fritt tillängligt i USA men inte i Europa, då 1923 blivit satt som bortre gräns i USA för 
material som blir allmängods.80  

Ett stort problem som beskrivs inom dokumentationen är de många anonyma verk vars 
ägare är svåra eller omöjliga att lokalisera och som ej kan digitaliseras och 
tillgängliggöras för allmänheten. Ett annat är det inom litteraturen benämnda ”svarta 
hålet”; material från 1900-talet och framåt som inte kan tillängliggöras på grund av 
upphovsrättsliga hinder.81  Enligt gällande EU-lagstiftning kan endast material för vilket 
rättighetsinnehavaren gett tillåtelse eller material tillhörande den offentliga domänen, 

                                                 
75 Raber, s. 230. 
76 Europeiska kommissionen (2008a), s. 2. 
77 Europeiska kommisionen (2011), s. 16. 
78 Europaparlamentet, s. 19. 
79 Europeiska kommisionen (2008a), s. 8. 
80 Europeiska kommisionen (2009), s. 5ff. 
81 Europeiska kommissionen (2008a), s. 4, 7. 
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d.v.s. allmängods,  tillängliggöras online, varför Europeana till största del fokuserar på 
material ur denna domän.82 Det mest dokumenterade århundradet, 1900-talet, är svagt 
representerat inom Europeana och det mest använda audiovisuella materialet är det som 
saknas mest. Att lösa problemet med detta stora ”kunskapsgap” ges hög prioritet inom 
projektet83 och för att lyckas krävs goda samarbeten mellan kulturinstitutioner och 
rättighetshavare.84 Debatten kring upphovsrättslagstiftningen inom EU är komplex och 
beskrivs inom Europaparlamentets resolution som försöket att balansera:  
”...rättighetshavares rättigheter och konsumenträttigheter i en globalt sammanlänkad 
värld och mot bakgrund av den snabbt föränderliga verkligheten på Internet med ny 
teknik och nya sociala och kulturella vanor”.85  

Innehållet som tillgängliggörs genom Europeana ska enligt den strategiska planen 
avspegla den europeiska mångfalden och ge användarna tillgång till: ”the full spectrum 
of culture from court composers to street music, and from ancient worlds to modern 
times”.86 Visserligen är utökning av samlingarna en förutsättning för Europeanas 
utveckling 87, men trots betydelsen av tillväxt är kvantitet inte det enda viktiga kriteriet. 
Europeiska unionens råd framför betydelsen av att samlingarna berikas såväl 
kvantitativt som kvalitativt och ett uttalat mål är att öka ansträngningarna för att få 
större geografisk spridning samt att skapa bättre balans mellan olika typer av material. 
Hänsyn ska också tas till Europas språkliga mångfald genom att förbättra flerspråkiga 
sökmöjligheter och automatisk översättning.88 Särskilda satsningar ska göras på att få 
med material från underrepresenterade länder samt att stötta dessa 
digitaliseringsarbetet.89 Man uppmuntrar digitalisering av material som tidigare inte fått 
så mycket uppmärksamhet, exempelvis audiovisuellt material, museiobjekt och 
periodika90, samt införlivandet av kulturyttringar från muntliga kulturer och särskilt 
känsligt material i portalen.91 

Ett sätt att uppnå ett varierat innehåll är användningen av user generated content 
(UGC). Genom att ta tillvara på privatpersoners kunskaper ska samlingarna berikas 
ytterligare och material med ursprung utanför kulturinstitutionerna synliggöras.92 
Begreppet kultur ska inte begränsas till de traditionella konstarterna utan definieras 
enligt kommissionens reflektionsgrupp som den totala kunskap och erfarenhet som 
byggt våra samhällen under århundraden.93 Allt det material som europeiska länder 
ansett värt att bevara, förstå och studera har potential att tillgängliggöras inom 
Europeana och skapa ”the most comprehensive, trustworthy and authoritative collection 
of Europe´s cultural and scientific heritage ever compiled”.94 

En viktig grundprincip som beskrivs i rådets slutsatser kring Europeana är att 
yttrandefrihet och konstnärlig frihet måste försvaras. Inga institutioner eller samlare ska 
utsättas för granskning eller censur vad gäller deras bidrag till Europeana och det är 
                                                 
82 Europeiska kommissionen (2005b), s. 6. 
83 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 15, Europeiska kommisionen (2011), s. 17.  
84 Europeiska kommissionen (2008a), s. 4. 
85 Europaparlamentet, s. 21. 
86 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 12. 
87 Europeiska kommisionen (2009), s. 4. 
88 Europeiska unionens råd, s. 20. 
89 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 12.  
90 Europeiska kommisionen (2011), s. 7. 
91 Europaparlamentet, s. 20. 
92 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 18. 
93 Europeiska kommisionen (2011), s. 10. 
94 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 4, 12. 
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viktigt att samarbeten med privata aktörer inte leder till monopol som riskerar den 
kulturella och åsiktsmässiga mångfalden.95 Skydd och bevaring av digitalt material ska 
enligt kommissionens reflektionsgrupp ske utan urvalskriterier och gälla ett så 
omfattande material som möjligt.96 Samtidigt så är det viktigt att påpeka att det innehåll 
som digitaliseras och tillgängliggörs genom Europeana styrs av medlemsländerna i 
enlighet med deras kultur- och informationspolitik.97  

En essentiell fråga inom initiativet ”i2010- digitala bibliotek” handlar om bevarande, då 
digitalisering utan en bevarandestrategi kan visa sig vara en bortkastad investering i ett 
dynamiskt informationssamhälle. Insatserna på området beskrivs som splittrade och det 
saknas en gemensam strategi för bevarande av digitalt material i medlemsländerna.98 
Frågan om bevaring beskrivs som central för det digitala samhället eftersom digitalt 
material ”åldras” fortare än tryckt och ny teknisk utveckling utkonkurrerar gammal.99 
Digitalisering och långtidsbevarande av digitalt material beskrivs av kommissionen som 
betydande bland annat inom forskningsvärlden för att kunna upprepa och verifiera 
experiment. Digitala arkiv ses både som viktiga informationskällor och som stöttepelare 
i infrastrukturen för forskning och en central punkt är frågan om hur man kan 
sammankoppla Europas digitala arkiv för att uppnå en kritisk massa av information.100   
Vad gäller det allmänna utbildningssystemet nämns i den strategiska planen hur 
Europeana genom att erbjuda kvalitativa digitala resurser kan uppmuntra till inlärning 
och utbildning: för lärare kan de leda till ett ökat självförtroende angående användning 
av onlinematerial och för studenter kan de erbjuda ett sätt att representera kunskap som 
blir meningsfullt för dem i kontexten av 2000-talets samhälle. Ett exempel på ett 
pågående samarbete är försöket att tillsammans med European Schoolnet integrera 
kulturarvet i multimediaresurser för inlärning.101  

Enligt Europarlamentet ska Europeana inte bara ses som en digitaliserad samling för 
informationshantering utan som en helhet innehållande resurser för att skapa, forska och 
använda information.102  Som en del i att uppnå detta mål vill man  öka andelen sociala 
aktiviteter i linje med Web 2.0 och för att uppmuntra till dialog läggs vikt på aktiviteter 
som bloggar, enkäter, quiz och recensioner.103 Som en del i principen kring 
återanvändning och delaktighet samt för att försäkra sig om att materialet blir 
användbart i framtiden arbetar man med öppna källkoder och format.104 För ytterligare 
möjligheter till kunskapsdelning implementeras under 2011 den tekniska modellen 
EDM (Europeana Data Model) som innebär ett nytt sätt att strukturera data och som 
bygger på principerna kring den semantiska webben och länkning av data. 105  

                                                 
95 Europaparlamentet, s. 20, 23. 
96 Europeiska kommissionen (2011), s. 1. 
97 Europeiska kommisionen (2009), s. 5. 
98 Europeiska kommissionen (2005b), s. 7ff 
99 Europeiska kommisionen (2011), s. 26. 
100 Europeiska kommissionen (2007), s. 5, 7. 
101 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 16ff 
102 Europaparlamentet, s. 18. 
103 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 18. 
104 Europeiska unionens råd, s.20. ”Öppen källkod, även öppen programvara, på engelska open source, avser 
datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill” Se - 
Wikipedia. Öppen källkod. 
105 Europeana  Strategic plan 2011-2015, s. 13.  “The Semantic Web is the extension of the World Wide Web that 
enables people to share content beyond the boundaries of applications and websites”. Se Semantic web. Hemsida.  
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5.2.1 Strategier inom dimension innehåll  

Europeanas mål är att ge en så representativ bild som möjligt av medlemsländernas 
kulturarv. Man arbetar för att uppnå språklig, kulturell och åsiktsmässig mångfald och 
variation vad gäller format, innehåll och ursprung på materialet. Viljan att nå största 
möjliga bredd kan direkt härledas till den socialaktivistiska inkluderande synen, likaså 
kan ansträngningarna att utöka andelen ej uppmärksammat och marginaliserat material 
samt bidrag från underrepresenterade länder. Fokus på att eliminera juridiska skillnader 
kring material inom olika länder grundas i premissen kring allas lika rätt till 
information.   

Såväl den konservativa som den populistiska strategin kan kritiseras för att leda till 
censur: den konservativa genom ett medvetet kvalitetskriterium baserat på kanoniskt 
urval och den populistiska genom det marknadstänkande som oundvikligen leder till 
bortprioritering av visst material. Utgångspunkten för Europeana är att undvika all form 
av censur och andra hot mot åsiktsmässig och konstnärlig frihet, mål som kan kopplas 
till de socialaktivistiska grundpremisserna kring demokratiska rättigheter. Den uttalade 
avsaknaden av urvalskriterier, eller - kriteriet att omfatta allt, har till viss del att göra 
med det digitala bibliotekets förutsättningar i förhållande till det traditionella. Samtidigt 
kan visionen härledas till den socialaktivistiska strategins värdegrund att tillgodose 
behov hos en bred publik genom ett varierat material. Tillvaratagandet av användares 
erfarenhet och kunskap genom satsningar som ”user generated content” indikerar ett 
antagande kring att även icke-institutionellt material kan vara av stort värde som står i 
kontrast till den konservativa kanoniska kultursynen. Då den konservativa strategin 
fokuserar på materialet snarare än dess användare, så ses materialet här också i 
kontexten av kreativitet och kunskapsdelning. Samtidigt så gör man anspråk på att 
genom Europeana erbjuda den mest tillförlitliga samlingen någonsin skapad, så det vore 
fel att säga att inga kvalitetskriterier alls existerar. Man bör också ha i åtanke att den 
största delen av materialet i dagsläget tillhör väletablerade kulturinstitutioner runtom i 
Europa som har anförtrotts uppgiften att förvalta det arv som tidigare generationer 
uppskattat och värderat. Själva digitaliseringsprocessen är också kostsam och även om 
digitala bibliotek till skillnad från fysiska bibliotek slipper utgallring så sker i praktiken 
ett urval som styrs av medlemsländernas respektive kultur- och informationspolitik. 

Att utöka andelen multimediamaterial och integrera resurser inom utbildningssystemet 
kan vara ett sätt att locka den unga generationen till portalen. Betydelsen av digitalt 
material för utbildning och forskning påminner i viss mån om den konservativa 
strategins fokus på ”seriöst” material, men är i detta fall inte en ensamt dominerande 
faktor. Satsningar på sociala aktiviteter kan ses som ett resultat av populistisk 
trendkänslighet men avspeglar också viljan att tillgodose många olika behov samt att 
aktivera och skapa delaktighet, drag som är utmärkande för socialaktivismen. 
Utgångspunkten att portalen utöver en digitaliserad samling också ska ses som en resurs 
för att skapa, forska och använda information, står i kontrast till den konservativa 
strategin och är kontext - snarare än bibliotekscentrerad, och tvingar kulturinstitutioner 
att tänka utanför väggarna för sina egna samlingar.  

Argumentet för att digitalisera material grundas i det pragmatiska antagandet att det som 
inte finns på webben inte finns, eller åtminstone inte används, något som till viss del 
kan härledas till den populistiska strategin. Samtidigt så tvingar tekniska förhållanden 
till ett långsiktigt tänkande kring samling och innehåll som kontrasterar mot strategins 
trendkänslighet och fokus på behov i dagsläget. Detta hänger också samman med synen 
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på kulturarvet som ett ”universal common good”. I linje med det socialaktivistiska 
synsättet betraktas innehållet utifrån en allmän värdegrund, men till skillnad från detta 
så ställs inte värdefrågor och tekniska frågor mot varandra utan samverkar för att uppnå 
de övergripande målen. 

5.3 Dimension nytta 
I det strategiska ramverket för i2010-samhället argumenteras för IKT:s roll för ökad 
livskvalitet och integration och vikten av ett informationssamhälle där alla är delaktiga 
betonas.106 Då i2010-strategin lägger ut riktlinjerna för arbetet med digitala bibliotek och 
för Europeana specifikt spelar dessa frågor en avgörande roll i synen på projektets nytta.  
Inom initiativet ”i2010-digitala bibliotek” beskrivs tillgång till det kulturellt och 
språkligt rika material som Europas bibliotek och arkiv innehar som ett sätt att hjälpa 
medborgare att förstå och uppskatta sitt eget och andra länders kulturarv, mål som i 
längden kan härledas till EU:s allmänna riktlinjer för kulturverksamhet.107 De 
grundläggande principerna kring informationssamhället återfinns inom 
dokumentationen kring Europeana generellt och grundar sig i tanken på alla människors 
rätt till tillgång till kultur och kunskap i ett demokratiskt samhälle. Att engagera 
användaren på nya sätt i det egna kulturarvet är explicita mål med projektet. Enligt den 
strategiska planen är den politiska utgångspunkten för projektet medlemsländernas 
gemensamma strävan mot ett Europa enat genom kultur och ”an Internet information 
space that embraces social inclusion” 108  

Ramverket för i2010-samhället syftar också till främjandet av en konkurrenskraftig 
digital ekonomi.109 Enligt Elisabeth Niggerman, ordförande för Europeana foundation 
board, stimulerar tillgång till digitalt material kreativitet, något som i sin tur är grunden 
till innovation och tillväxt.110 Reflektionsgruppen påpekar att trots att digitalisering och 
bevarande innebär märkbara kostnader så har aktiviteterna också en stor ekonomisk 
potential. Kostnader måste också ses i förhållande till det större värde det innebär att 
synliggöra kulturarvet för allmänheten. Den ekonomiska nyttan kopplas till tre områden: 
för det första själva digitaliseringsprocessen och aktiviteter kopplade till denna. Här 
handlar det bland annat om hur företag kan utveckla ny teknologisk utrustning samt 
skapandet av nya tjänster. För det andra de många olika områden inom vilka digitalt 
råmaterial kan användas för att skapa nya produkter, såsom inom utbildning eller IT. 
Det tredje området handlar om hur bevaring, lagring och behandling av digitalt material 
kan ge möjlighet till innovation för både kulturinstitutioner och privata företag. Förutom 
integrerandet i existerande tjänster kan den ekonomiska nyttan också kopplas till de nya 
behov som skapas i digitala miljöer. Ett exempel som tas upp är hur projektet Google 
Books ledde till utvecklandet av nya språkteknologier. 111 

Projektets nytta relateras också till forskning. I ”vetenskaplig information i den digitala 
tidsåldern - tillgång, spridning och bevarande” beskrivs hur EU-initiativet kring digitala 
bibliotek kan kopplas samman med EU:s forskningspolitik för att öka Europas förmåga 
att konkurrera genom kunskap.112 Europaparlamentet vill göra Europeana till en av de 

                                                 
106 Europeiska kommissionen (2005a), s. 3. 
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främsta referenspunkterna för utbildning och forskning och genom att integrera 
Europeana i utbildningssystemet vill man hjälpa ungdomar att lära känna sitt kulturarv 
samt stötta interkulturell sammanhållning.113 

De förväntade positiva effekterna av projektet beskrivs inom den strategiska planen som 
mer eller mindre lätta att beräkna. Till de mer kvantifierbara vinsterna hör de minskade 
kostnader som öppna kodlösningar kan innebära för utbildningssektorn, tidsbesparingar 
för forskare och skapandet av nya arbetstillfällen inom turismsektorn och kreativa 
sektorer.  Direkta fördelar som förväntas för Europeana och deras samarbetspartners är 
kostnadsbesparingar genom standardisering av metadata samt ekonomiska vinster 
genom ökad synlighet och användning av innehåll. Till de mindre kvantifierbara 
fördelarna hör skapandet av en gemensam europeisk kultur, ett kollektivt, 
”paneuropeiskt” medvetande, stärkandet av mångfald och social integration samt 
förbättrad multimediakompetens.114 I rapporten ”the new renaissance” beskrivs målen 
med digitalisering som att: 

…championing our cultural diversity and bringing our common heritage to the fore; 
bridging tradition and modernity; reconciling youth with the past, thereby paving the way 
for the future; providing a solid basis for education and knowledge dissemination; 
enhancing the social fabric and strenghtening social cohesion; contributing to knowledge 
dissemination in the information society.115 

I rapporten urskiljs tre viktiga principer för det fortsatta arbetet kring digitalisering. Den 
första gäller att kulturarvet utöver en del av det förflutna också ska ses som en del i ett 
växande system av kunskap och kreativitet. Den andra viktiga principen är att 
digitalisering inte bara är ett tekniskt alternativ utan en moralisk skyldighet i en tid då 
alltmer material finns att tillgå i elektronisk form. Den tredje principen handlar om att 
digitalisering och bevarande är uppgifter för vilka offentligheten bör ansvara då de är 
alltför viktiga för att överlämnas till ett fåtal privata aktörer som inte nödvändigtvis har 
intresse av långsiktigt tänkande. 116 

Reflektionsgruppen understryker att målen att stimulera såväl social som ekonomisk 
tillväxt ska inte ses som konkurrerande. Den ekonomiska nyttan med digitalisering 
underminerar inte kulturarvets symboliska värde utan kan hjälpa oss att utnyttja dess 
potential till fullo. Samtidigt så är det viktigt att se till att inte det övergripande målet, 
att tillgängliggöra kulturarvet till alla, hotas av behovet att öka Europas globala 
konkurrenskraft.117 Europaparlamentet betonar digitaliseringens ekonomiska potential 
men understryker samtidigt att kulturföremål inte ska likställas med andra ekonomiska 
varor utan måste skyddas mot kommersialisering. Det är viktigt att Europeana inte 
avviker från sitt huvudsakliga syfte genom att överlåta kunskapsspridning till 
kommersiella och privata aktörer, då detta skulle kunna leda till en försämring av 
digitaliseringsarbetet samt privatisering av allmängodset. 118   

Förutom målet att fungera som ”the reference point for European cultural content 
online”119 fyller projektet många andra syften. En lika essentiell del som 
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tillgängliggörande är bevarande och kommissionen betonar att Europeana ska fungera 
som en samlingspunkt för aktiviteter som rör digitalisering och bevarande generellt. I 
nuläget innehåller Europeana inte något material utan ger genom metadata tillgång till 
material som innehas av kulturinstitutioner. I framtiden vill man dock göra Europena 
ansvarigt för långsiktig bevaring av kulturarvet genom skapandet av ett ”dark archive”, 
för förvaring både av material som digitaliserats och material som producerats i digital 
form. En annan uppgift är att sammanföra projekt rörande teknik och sociala medier 
inom portalen, få med sig nya samarbetspartners i utvecklingen och vara en ”test bed” 
för innovation och idéer.120 Europeana fungerar i dagsläget även som ett forum för 
debatten kring juridiska frågor och man söker uppmuntra samarbetsformer mellan olika 
yrkesgrupper kring gemensamma intresseområden som exempelvis användarvänlighet, 
flerspråkighet,  upphovsrätt, semantisk webb och teknologi. 121 För att uppnå de uppsatta 
målen menar man att det är nödvändigt att röra sig från en centraliserad roll till en mer 
distribuerad modell och istället för att se projektet som centrum för en rådande diskurs 
betrakta det som en mötesplats för nätverkande.122 

5.3.1 Strategier inom dimension nytta  

En grundläggande tanke kring projektet är hur tillgång till information och delaktighet 
är centrala delar i ett demokratiskt samhälle. Europeana ses som en viktig aktör i att 
stötta och förverkliga visionen om en europeisk informationsmiljö som uppmuntrar  
social integration, en vision grundad i EU- riktlinjer kring informationssamhället. 
Stärkandet av en europeisk identitet samt skapandet av ett kollektivt, ”paneuropeiskt” 
medvetande är ett av de mål som i likhet med den socialaktivistiska strategin implicerar 
bibliotekets sociala och politiska ansvar. Tillgång till kulturarvet ses som ett medel i att 
uppnå de övergripande målen och att stötta kulturell mångfald. I stor utsträckning styrs 
projektet av principiella grunder och man lutar sig mot a priori idéer kring 
verksamheten. Bibliotekets nytta bör i socialaktivistisk anda inte enbart definieras enligt 
marknadsmässiga kriterier utan också i relation till mindre kvantifierbara mål, det som 
hos Raber kallas ”life outcomes”123, tillexempel ökad livskvalitet och kreativitet. Tanken 
att information är makt och att alla typer av systematisk snedfördelning bör motarbetas 
realiseras i det övergripande målet kring största möjliga tillgång för bredast möjliga 
publik.   

De populistiska idéerna kan urskiljas i det resultatinriktade sättet att betrakta 
Europeanas roll i kunskapsekonomin och därmed resten av samhällsekonomin. Man 
talar om Europeanas betydelse för att öka Europas globala konkurrenskraft och i 
samband med en växande kreativ industri ser man direkta vinster med 
tillgängliggörandet av digitalt material. Kvantifierbara resultat som skapandet av nya 
arbetstillfällen och effektivisering, tids- och kostnadsbesparingar i samband med 
standardisering och informationsdelning, väntas uppnås genom projektet.  Det faktum 
att alltmer material finns tillängligt i elektronisk form gör att digitalisering i allt högre 
grad är en moralisk skyldighet. Här återfinns återigen nödvändigheten att följa med i 
den teknologiska utvecklingen.    

Nyttan relaterad till utbildning och forskning kan kopplas både till ekonomiska mål vad 
gäller Europas förmåga att konkurrera genom kunskap och sociala mål vad gäller att 
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123 Raber, s. 225. 



 26

skapa interkulturell sammanhållning. Ambitionen är att stimulera såväl social som 
ekonomisk tillväxt och dessa mål står inte i motsatsförhållande till varandra utan 
samverkar. Inom argumentationen ser vi både influenser från den värdebaserade 
socialaktivistiska strategin och den resultatinriktade populistiska strategin.  

Den socialaktivistiska strategins dominans aktualiseras dock genom de starka 
grundprinciper som styr projeket. Utöver de konkreta resultatinriktade målen finns i 
grunden ett långsiktigt tänkande. Trots digitaliseringens betydelse för ekonomisk 
tillväxt och en stark digital ekonomi så är det viktigt att det huvudsakliga syftet, att ge 
alla tillgång till kulturarvet, inte överskuggas eller kompromissas genom 
kommersialisering eller privatisering av kulturellt material. Som tidigare nämnt menar 
kommissionens reflektionsgrupp att alla aspekter kring arbetet med Europeana måste 
ses igenom samma prisma: tillgång. Argumentationen kring att offentligheten ska bära 
huvudansvaret för digitalisering och bevarande hänger i hop med kulturella föremåls 
värde utanför marknadsmässiga termer, och det ansvar det innebär att förvalta och 
bevara kulturarvet inför kommande generationer. Kostnader kring projektet och 
digitalisering generellt måste också ses i förhållande till den potential synliggörande av 
kulturarvet innebär för samhället i stort. 

Europeana ses som toppen av ett isberg i en större strategi och dess nytta begränsas inte 
till tillgängliggörande av material. Projektets ambitioner innefattar aktiviteter som 
sociala forum, tankelaboratorium och innovativa tekniska projekt. Målet att göra 
Europeana till ett centrum för frågor kring upphovsrätt, digitalisering och bevaring tyder 
på projektets roll och ansvar i ett större, samhälleligt perspektiv och kan härledas till 
den socialaktivistiska strategins breda mål. Nya samarbetsformer över yrkesgränser 
uppmuntras och istället för att vara ett centrum för en rådande diskurs vill man se 
projektet som en mötesplats. I motsats till inom den konservativa strategin så räcker inte 
det traditionella biblioteksbegreppet långt - projektets roll i samhället är i stället tätt  
sammankopplad med omgivande kontexter i en mer dynamisk mening.  
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6. Sammanfattande schema 
 
 Socialaktivistisk Konservativ Populistisk 
Användare Starka principiella grunder 

kring allas rätt till 
information  i ett 
demokratiskt samhälle. 
Höga ambitioner kring 
tillgängliggörande. Brett 
användarbegrepp med visst 
fokus på marginaliserade 
grupper.  Mål att motivera 
och engagera och genom att 
komma till användaren 
inom dess workflow även 
motivera icke-användare. 
Fokus på framtida 
generationer. Uppmuntran 
till dialog, interaktivitet och 
kritiskt tänkande.  

 Starkt användarfokus och 
analys av växlande behov 
och trender online i ”ge dem 
vad dem vill ha” anda.  
Kvantitativa beräkningar som 
användarundersökningar 
används för utveckling av 
portalen samt för att 
argumentera för projektets 
samhällsnytta.  Principen att 
skattebetalaren ska ha rätt till 
de tjänster denne betalar för.  

Innehåll Man eftersträvar ett 
språkligt och kulturellt brett 
och mångfaldigt innehåll 
med särskilda satsningar på 
marginaliserat material. 
Införlivandet av icke-
institutionellt material 
genom användares bidrag. 
Kontextuell syn på innehåll 
med avsikt att engagera. 
Bevaring ska ske utan 
urvalskriterier. Censur och  
hot mot åsiktsmässig och 
konstnärlig frihet 
motarbetas.  Material ska 
kunna användas för  
utbildning, nöje och 
studier.  

Ambitionen att 
tillgängliggöra den mest 
tillförlitliga samlingen av 
högkvalitativt material 
någonsin. Digitalt 
materials betydelse för 
utbildning och forskning. 

“What is not  on the Web, 
does not exist”. Material i 
onlineform krävs i dagens 
informationssamhälle och 
efterfrågade format måste 
erbjudas. Sociala aktiviteter 
efterfrågas i samband med  
Web 2.0. 

Nytta Projektet utgår från tanken 
på ett demokratiskt 
informationssamhälle där 
alla är delaktiga. Stöttande 
av social integration, 
kulturell mångfald och 
skapandet av en europeisk 
identitet. Samhälls- snarare 
än bibliotekscentrerad syn. 
Marknadstermer får ej 
ensamt styra verksamheten 
och kultur ska skyddas mot 
kommersialisering.  
Principerna kring allas lika 
tillgång till kulturarvet får 
inte kompromissas.  
Projektet har ett 
samhälleligt ansvar och är 
ett politiskt instrument. 
Projektets ansvar i relation 
till bevarande. 

Projektets ekonomiska 
nytta i samband med 
utbildning, forskning och 
andra ”seriösa” mål.   

Ett resultatinriktat perspektiv 
med fokus på ekonomisk 
nytta och tillväxt och 
stärkandet av den digitala 
globala konkurrenskraften. 
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7. Avslutande diskussion   
7.1 Svar på frågeställningar  
Undersökningens övergripande frågeställning är vilka idéer och visioner kring 
biblioteksportalen Europeana som kan urskiljas inom dokumentation som rör projektet. 
Resultatet av de två följdfrågorna redovisas nedan.  

• Vilka  idéer kan urskiljas vad gäller aspekter som användardelaktighet, tillgång 
till information, kunskap och informationskompetens?  

Projektet är i populistisk anda användarcentrerat. Essentiellt är att hålla sig uppdaterad 
med användares växlande behov samt trender online med utgångspunkten ”what is not 
on the Web does not exist”. Argumentationen för gratis tillgång till material hänger 
samman med tanken att medborgarna ska dra nytta av de tjänster de genom skattemedel 
betalar för, men också kulturarvets mervärde för medborgarna.  

Ett varierat material ska tillgängliggöras för så många som möjligt. Användare som 
grupp är i linje med socialaktivismen brett definierad och fördelarna med digitalt 
material genom tillgänglighet för alla på distans, betonas. Satsningar på 
funktionshindrade och ökning av digital kompetens nämns, dock ej detaljerat. Genom 
att tillgängliggöra innehåll inom användarens workflow siktar man på att få med sig 
potentiella användare, ett drag som även detta återfinns inom socialaktivismens fokus 
på motivering av icke-användare. Man arbetar  med underlätta sökning och användning 
av material samt uppmuntra till interaktivitet. Användare ses som medskapare snarare 
än som konsumenter och kreativ kunskapsdelning uppmuntras genom öppna 
kodlösningar. 

• Vilken bild av projektets roll i samhället kan urskiljas vad gäller utbildning, 
kulturarvsbevarande och demokratifrågor? 

Utgångspunkten för projektet är att tillgång till information är grunden till ett 
demokratiskt och jämlikt samhälle. Vikten av allas delaktighet i informationssamhället 
hänger samman med i2010-strategin och EU:s riktlinjer i stort. Projektet styrs av a 
priori idéer såsom skapandet av en paneuropeisk identitet och stöttande av social 
integration och har därför, i likhet med den socialaktivistiska strategin, ett socialt och 
politiskt ansvar. 

Förutom att vara en referenspunkt för pålitligt högkvalitativt material från hela Europa, 
ses Europeana också som resurs för att skapa, forska och använda information, en 
utgångspunkt som rör sig bortom ett traditionellt bibliotekscentrerat synsätt till ett mer 
kontextuellt perspektiv. Projektets nytta i samband med utbildning och forskning 
betonas, både vad gäller ekonomisk tillväxt och skapande av interkulturell 
sammanhållning, men lika viktiga objektiv är användning relaterad till arbete och fritid.  
I målet att göra Europena till ett centrum för frågor rörande bevarande av kulturarvet för 
kommande generationer aktualiseras ett långsiktigt tänkande och samhälligt ansvar som 
saknas inom den populistiska strategin. Bevarande ska ske utan urvalskriterier och 
kultur måste skyddas mot kommersialisering. Social såväl som ekonomisk tillväxt är 
uttryckliga mål med projektet men det är viktigt att de principiella grunderna, i 
socialaktivistisk anda, inte kompromissas. 



 29

7.2 Avslutande reflektioner 
Analysen visar att den socialaktivistiska strategin är dominerande inom 
dokumentationen med starka principiella grunder kring allas rätt till information i ett 
demokratiskt samhälle. Samtidigt så realiseras Rabers tanke om hur till synes 
konkurrerande idéer kan vara samtidigt närvarande inom en och samma verksamhet. 
Detta kanske i synnerhet genom det nya, dynamiska sätt att tänka som möjliggörs i 
samband med det digitala biblioteket. Problematiskt inför framtiden är dock hur 
visionerna i vissa fall står i konflikt med realitet och praktiska hinder, vilket skulle 
kunna leda till att grundläggande mål i praktiken inte uppnås.  

Ett exempel gäller den breda definitionen av användare i förhållande till den 
omdiskuterade kunskapsklyftan i informationssamhället. Mel Collier skriver i ”Towards 
a general theory of the digital library” att den tekniska utvecklingen medför såväl 
positiva som negativa effekter och att en av de mest kritiska punkterna för digitala 
bibliotek gäller social integration. Höga förväntningar ställs på den digitala teknikens 
möjligheter att tillgodose behov hos funktionshindrade, människor på landsbygden samt 
grupper tillhörande minoriteter, samtidigt så kan ekonomiska klassklyftor och 
kommersialisering av information leda till att användare exkluderas.124 Inom den 
socialaktivistiska strategin kritiseras biblioteksutvecklingen för att ha drivits av 
informationsteknologi endast relevant för de grupper som redan sedan tidigare har 
tillgång till information: översatt till dagens kontext skulle detta innebära till de som 
redan har digital kompetens och teknologiska förutsättningar. Lucy A. Tedd beskriver 
digital divide som skillnaden mellan länder som har tillgång till digital infrastruktur och 
länder som ej har det, eller skillnader mellan grupper inom ett och samma land. Tedd 
menar att risken i samband med den digitala biblioteksutvecklingen är att de användare 
som inte har tillgång till högteknologisk utrustning och snabb uppkoppling blir 
”andraklassens” användare eller till och med icke-användare 125, en konsekvens som i 
Europeanas fall skulle stå i kontrast till projektets visioner. En av de centrala  frågorna 
för digitala bibliotek är därför huruvida de kan bidra till att öka istället för att minska 
jämlik tillgång till information.126 

Utöver avsaknad av adekvat teknologisk utrustning nämner Tedd hur bristande IT-
kompetens kan vara ett hinder för att kunna tillgodogöra sig det digitala bibliotekets 
tjänster.127 Trots digitalt materials fördelar genom tillgänglighet på distans ställer den  
tekniska utvecklingen också krav på digital kompetens. En utbredd Internetanvändning 
är ju inte automatiskt samma sak som en generellt hög IT-kompetens: tillgång är ju inte 
nödvändigtvis samma sak som deltagande, en punkt som Raber understryker. I samband 
med i2010-strategin och allas deltagande i informationssamhället hade man också 
kunnat vänta sig mer fokus på hänsyn till användare med funktionshinder. Inom 
ramarna för det europeiska informationssamhället nämns målet med ”e-inclusion”128 
men i samband med själva projektet ges frågan förvånansvärt lite plats. Diskrepans 
mellan idéer och verklighet skulle kunna leda till att  man i konservativ anda i praktiken 
endast får med sig de mest kapabla användarna. 

                                                 
124 Collier., Mel. Towards a general theory of the digital library”. 
125 Tedd, s. 3, 15. 
126 Ibid., s. 15. 
127 Ibid., s. 14. 
128 Europeiska kommissionen. E- inclusion .  
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En annan väsentlig fråga rör involverandet över generationsgränserna. I rapporten ”User 
functional testing” klargörs att den genomsnittliga användaren av Europeana är mellan 
30-40 år och att en väsentlig aspekt är att ta reda på den unga generationens behov, då 
dessa anses förändras i snabbast takt i samband med online-utvecklingen.129 Behoven 
hos en äldre generation som inte är van vid informationsteknologi nämns däremot inte 
alls i rapporten.  Inom i2010-strategin berörs frågan om att förebygga alla generationers 
aktiva deltagande i informationssamhället inom området ”Media literacy”130 men i 
förhållande till användarstatistiken krävs uppenbarligen fortsatta insatser för att uppnå 
målet. Influensen från den populistiska ”ge dem vad de vill ha”-attityden är begriplig i 
ett snabbt föränderligt informationssamhälle samt för att kunna argumentera för 
projektets nytta. Men i samband med de övergripande målen vad gäller tillgång så krävs 
det att man att ser till så att inte marknadskrafter gör att minoriteter exkluderas. 

Även vad gäller synen på innehållet kan en problematik urskiljas i visionernas 
förhållande till realiteter. Det omfattande målet att tillgängliggöra hela kulturarvet 
”from ancient worlds to modern times” stöter på ekonomiska såväl som juridiska 
hinder. Avsaknaden av modernt material och anonyma verk gör att man i praktiken inte 
uppnår den önskade bredden. I användarundersökningar har kritik riktats mot 
avsaknaden av modernt och audiovisuellt material 131 och i linje med viljan att vara 
lyhörd för användares behov behöver frågan lösas snarast. Förutom de prioriteringar 
som av ekonomiska skäl måste göras vad gäller det material som digitaliseras, så är det 
också ett ofrånkomligt faktum att politiska faktorer styr vilket material som europeiska 
länder genom historien ansett värt att bevara. Trots den socialaktivistiska inkluderande 
tanken kanske det finns det en risk att det i praktiken sker ett kanoniskt urval.   

Många praktiska hinder måste bemötas för att projektet ska lyckas uppnå sina 
ambitioner. Kajsa Klein och Lars Ilshammar påpekar i Biblioteksbladet att nationella 
ansträngningar inte räcker långt vad gäller frågor som rör digitalisering. Aktörer som 
Europeana och Google visar på nödvändigheten till samarbete och koordination på en 
global nivå.132 En av svårigheterna vad gäller internationellt samarbete är att Europa är 
långt ifrån uniformt vad gäller kulturpolitik. I realiteten är kultur ett av de områden 
inom EU där medlemsländerna lämnas störst frihet att bestämma självständigt.133  Andra 
hinder är den pågående finansiella krisen samt ett allmänt oroligt politiskt landskap i 
Europa. Eftersom Europeana finansieras av medlemsstaterna och EU så hänger också 
utvecklingen på hur dessa distribuerar sina medel.134 Reflektionsgruppen nämner hur 
den  finansiella krisen måste tas med i beräkningen men inte får bli en ursäkt för att inte 
agera i frågan kring digitalisering135,  i samband med det värde som tillgängliggörandet 
av kulturarvet anses innebära. Inom den strategiska planen menar man att problem som 
fragmentering och växande nationalism i Europa dock i allt högre grad möts av en 
gemensam vilja att stötta ett ”paneuropeiskt medvetande ”och ett enat Europa som är 
sammanfört genom kultur.136  

Trots många utmaningar tycks möjligheterna till utveckling för projektet vara goda. 
Viljan till nya samarbetsformer och dialog tyder på ett dynamiskt tänkande som krävs i 
                                                 
129 Dobreva et. al., s. 4, 8. 
130 Europeiska kommissionen. Media literacy. 
131 Dobreva et.al., s. 4. 
132 Ilshammar, Lars & Klein, Kajsa ”Koordinera mera!” i  Biblioteksbladet nr 2010:10, s. 27. 
133 T.O.L. “Culture: EU´s east dawldling in digital race”. Transitions online. 9/7, 2009. 
134 Semertzaki, Eva, s. 2. 
135 Europeiska kommissionen (2011), s. 36. 
136 Europeana Strategic plan 2011-2015, s. 9.  
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ett föränderligt informationssamhälle. Stefan Gradmanns argument att synen på portalen 
enbart som en enorm förvaringsplats är bristfällig, tycks harmonisera med visionerna 
inom projektet. Lika viktiga begrepp som tillgång och bevarande är kunskapsdelning 
och innovation. Gradmann presenterar i samband med den semantiska webben ett 
kunskapsparadigm där redan existerande kunskap kombineras och  leder till ny kunskap 
i ett dynamiskt förhållande.137 Genom detta synsätt utmanas kulturinstitutioner att tänka 
utanför de egna samlingarna och se hur de kan bidra till en större informationsmiljö ur 
vilken användarna tillåts plocka delar som är relevanta för deras egen kontext. I 
sammanhanget blir det intressant att se på det faktum att Europeana vid lanseringen 
använde sig av slogan ”connecting cultural heritage”, men att man nu istället använder 
sig av ”think culture”. Istället för den mer mekaniska innebörd som impliceras i 
begreppet ”connect” menar Gradmann att man med begreppet ”think” implicerar 
kreativt tänkande i en mer ambitiös mening.138 

Europeana har utvecklats snabbt under en kort tid och med goda resultat, vilket bådar 
gott inför framtiden. Framstegen vad gäller att minska snedfördelning av bidrag är 
lovande i samband med de uttryckta visionerna. Lyckas man som önskat, göra 
Europeana till det centrum för frågor som rör digitalisering, bevarande och upphovsrätt, 
kan dessutom mycket dubbelarbete undvikas och vinsterna effektiviseras. Användares 
behov måste, i linje med Daniel Teruggis slutsatser, följas uppmärksamt då dessa är 
stadda i ständig förändring.139  Behov hos många aktörer måste tas tillvara men att finna 
samarbetsformer inom detta komplexa ”informationsekosystem”  ska inte bara ses som 
en svårighet utan också som en möjlighet att finna kreativa lösningar. Kombinationen 
av skilda kontexter och behov ligger i linje med Europeanas grundprinciper kring 
gränsöverskridande samarbetsformer, innovation och dynamik och kan i bästa fall leda 
till ett nytt sätt att tänka kring kultur, information och det digitala bibliotekets 
möjligheter.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att vidare studera frågor som här berörs 
ytligt samt att närmare undersöka de mål som i förhållande till praktiska realiteter 
framträtt som problematiska. De övergripande visioner som belysts inom denna 
undersökning kan fungera som ett ramverk för ytterligare fördjupning i berörda 
aspekter.  

Frågor som med fördel skulle kunna undersökas närmre är exempelvis den tidigare 
nämnda digital divide, satsningar på marginaliserade grupper och arbete med utveckling 
av IT-kompetens inom projektets ramar, då dessa frågor lämnar en del frågetecken efter 
min undersökning. En annan fråga som kan bli föremål för ytterligare forskning är hur 
man inom projektet arbetar med att involvera medlemsländerna i utvecklingen av 
portalen, i led med visionen att minska snedfördelningen samt avspegla Europas 
kulturella mångfald. Ett konkret exempel skulle kunna vara att studera 
medlemsländernas kultur- och informationspolitik i ett komparativt perspektiv. 

                                                 
137 Gradmann, Stefan, s. 4. 
138 Ibid., s. 8ff, 17. 
139 Teruggi, Daniel “Who are the users of digital libraries: what do they expect and want. The Europeana experience” 
i  Verheul et al. s. 39ff.  
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8. Sammanfattning 
Forskningsproblemet utgår från den på internationell nivå högaktuella diskussionen 
kring digitalisering och digitala bibliotek. I samband med globalisering och teknologisk 
utveckling ligger frågan i allmänhetens intresse och ger undersökningen en 
samhällsrelevans även utanför den egna yrkeskåren. Då den nuvarande diskussionen i 
hög grad berör tekniska aspekter, är syftet med undersökningen istället att belysa de 
idéer och visioner som ligger till grund för ett specifikt digitalt biblioteksprojekt, 
Europeana. Genom att se till visionerna bakom projektet är målet att öppna upp för en 
diskussion kring projektets framtid. Det övergripande forskningsproblemet är:  

• Vilka visioner och idéer kring biblioteksportalen Europeana kan urskiljas i 
dokument som rör projektet? 

Och påföljande frågeställningar: 

• Vilka  idéer kan urskiljas vad gäller aspekter som användardelaktighet, tillgång 
till information, kunskap och informationskompetens? 

• Vilken bild av projektets roll i samhället kan urskiljas vad gäller utbildning, 
kulturarvsbevarande och demokratifrågor? 

För att besvara frågorna har en textanalytisk närläsning utförts. Som empiriskt material 
för har 9 förstahandskällor relaterade till projektet använts (7 officiella EU-dokument, 
en rapport från EU- kommissionen och en strategisk plan från Europeana),  valda med 
ambitionen att markera viktiga punkter i projektets förlopp. Metoden för genomförandet 
av undersökningen är en beskrivande idéanalys som syftar till att identifiera 
övergripande budskap i texterna. Med avstamp i en hermeneutisk forskningstradition 
landar kunskapsanspråken inom antagandet att resultaten måste ses som ett utsnitt ur 
verkligheten snarare än en objektiv sanning.    

Ett analysverktyg bestående av dimensioner har skapats, inom vilka det empiriska 
materialet kategoriserats. Dessa har vidare analyserats enligt Douglas Rabers 
biblioteksstrategier: Socialaktivistisk strategi (Social activism), Konservativ strategi 
(The conservative response) och Populistisk strategi (The populist initiative). 
Strategierna står för konkurrerande idéer kring det offentliga bibliotekets syfte men kan 
vara, och är ofta, närvarande samtidigt inom en verksamhet.  

Analysen visar att den socialaktivistiska strategin dominerar inom dokumentationen 
med breda mål som att uppnå social integration och stötta ett demokratiskt 
informationssamhälle. Att tillgängliggöra ett så varierat material som möjligt för så 
många som möjligt, är projektets övergripande ambition. Tillgång till kulturarvet ses 
som ett led i kreativitet och innovation, något som hänger samman med ett nytt 
kontextuellt sätt att se på kunskap. Att engagera användare och få dem att delta i 
kulturarvet på nya sätt, är centrala delar i projektet. Satsningar på marginaliserade 
grupper och informationskompetens beskrivs däremot vagt.  

Arvet från den populistiska strategin identifieras i en viss ”ge dem vad de vill ha”- 
attityd vad gäller användarcentrering och trendkänsligheter kring onlinemiljöer. En 
annat drag är den resultatinriktade synen som hänger samman med vikten av att kunna 
argumentera för projektets på en politisk nivå. Men samtidigt styrs projektet av ett 
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långsiktigt tänkande vad gäller bevaring av digitalt material för framtida generationer, 
något som tyder på dess samhälleligt ansvar i ett större perspektiv. Man riktar sig både 
till nuvarande och potentiella användare, ett mål som kan härledas till socialaktivismens 
fokus på icke-användare. Såväl social som ekonomisk tillväxt är mål med projektet men 
det övergripande objektivet kring bred tillgång till kulturarvet får inte kompromissas. 
De enda punkter som kan härledas till den konservativa strategin är portalens betydelse 
som en källa till pålitligt högkvalitativt material, samt projektets nytta i förhållande till 
utbildning, forskning och andra ”seriösa” mål,  mål som dock alltid är ensamt 
dominerande utan balanseras med andra syften.  

De svårigheter inför framtiden som kan urskiljas har att göra med att visioner ibland står 
i konflikt med realiteter och praktiska faktorer. Juridiska såväl som finansiella hinder 
gör att den önskade bredden på material i dagsläget inte uppnås; detta gäller exempelvis 
den stora mängden anonyma verk och ”det svarta hålet” gällande modernt material som 
inte kan tillgängliggöras. Angående användare så kan visionen att tillgodose allas behov 
eventuellt stå i strid med den snabba tekniska utvecklingen: här aktualiseras frågor som 
sociala och geografiska kunskapsklyftor, satsningar på marginaliserade grupper och IT-
kompetensutveckling, frågor som ges relativt lite utrymme i dokumentationen.  

Trots många utmaningar och höga ambitioner tycks Europeana ha stora möjligheter till 
god utveckling. Projektets stora framgångar hittills kombinerat med viljan till 
gränsöverskridande samarbetsformer och nytänkande, ger goda förutsättningar för att 
överkomma svårigheter. För att uppnå målen krävs att behov från många olika aktörer, 
användare och kontexter tas i beaktande och att finansiella, juridiska och politiska 
utmaningar även i fortsättningen uppmärksammas.  
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