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Inledning 

”Europe’s Cultural and Scientific Heritage at a Click of a Mouse”1 

Detta är vad EU lovar; tillgång till hela Europas samlade kulturella och 
vetenskapliga arv enbart genom att klicka sig fram på datorn. För oss som har 
vant oss vid att hitta alltmer av den information vi söker på Internet låter det 
fantastiskt och det väckte genast mitt intresse att studera vad som låg bakom 
detta citat. Som blivande bibliotekarie är jag även intresserad av utvecklingen 
av biblioteket som institution i framtiden och vilken roll de digitala biblioteken 
kommer att få i den utvecklingen. Något som är tydligt är att biblioteken idag 
står inför eller är mitt uppe i en förändringsprocess som är ett resultat av 
utvecklingen av informationsteknologin.  

Utgångspunkten för denna magisteruppsats är således ett projekt som har 
lanserats av Europeiska kommissionen och kallas ”The European Digital 
Library Initiative”. Projektet syftar till att samla Europas kulturella och 
vetenskapliga arv i ett gemensamt digitalt bibliotek. Bakgrunden är ett initiativ 
från ett antal politiska ledare från flera europeiska länder. I ett brev daterat den 
28 april 2005 föreslår dessa ledare att EU bör inrätta ett digitalt bibliotek för att 
göra Europas kulturella och vetenskapliga arv mer tillgängligt för allmänheten. 
I september 2005 presenterade kommissionen ett KOM-ärende där de 
huvudsakliga riktlinjerna för arbetet med att skapa ett digitalt bibliotek 
beskrivs2. ”The European Digital Library Initiative” bygger på ett tidigare 
samarbete mellan nationalbiblioteken i nio EU-länder, varav Sverige och 
Kungliga biblioteket var en av deltagarna. Målet var att integrera de 
bibliografiska katalogerna och de digitala samlingarna som fanns i dessa nio 
nationalbibliotek. Projektet avslutades i februari 2008 och resulterade i en 
gemensam portal där material från samtliga nio nationalbibliotek fanns att 
söka3. Portalen har nyligen döpts om till www.europeana.eu och kommer att 

                                                
1 Digital Libraries Initiative Homepage. 
2 ”What is DLI”, Digital Libraries Initiative Homepage. KOM-ärende är ett förslag från Europeiska 
kommissionen till andra organ inom EU, t.ex. Europaparlamentet. Källa: eu-upplysningen.  
3 The EDL Project portal.  
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utgöra grunden för det mer omfattande projektet att inrätta ett europeiskt 
digitalt bibliotek.  

Syfte och frågeställningar 
Mitt huvudsakliga intresse är den kulturpolitik som initiativet med ett 
europeiskt digitalt bibliotek är ett resultat av. Syftet med undersökningen är att 
ta reda på varför det är viktigt för EU med en gemensam politik för 
medlemsländerna på kulturområdet samt var fokus ligger i den politiken och på 
vilket sätt det i förlängningen kan tänkas påverka de enskilda medborgarnas 
möjligheter att ta del av det kulturella utbudet i Europa. Genom 
argumentationsanalys ämnar jag lyfta fram de argument som presenteras i 
källmaterialet som stöd för inrättandet av ett europeiskt digitalt bibliotek. Med 
utgångspunkt i resultatet av argumentationsanalysen och med ett teoretiskt 
perspektiv, som utgår från Habermas teori om borgerlig offentlighet, hoppas 
jag kunna svara på följande frågor: 
 

• Vilket är syftet med initiativet, utifrån de argument som presenteras? 
• Vilken kulturpolitik är initiativet ett resultat av?  
• Vad kommer initiativet att innebära för EU och Europas medborgare? 
• Kan det europeiska digitala biblioteket fungera som en modern 

offentlighet? 

Begrepp och definitioner 

Digitala bibliotek  
En definition av begreppet digitalt bibliotek kan vara på sin plats, då det är det 
begrepp som kommer att användas i denna uppsats. IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) har en tydlig definition. 
Bland annat betonar IFLA att digitala bibliotek kan syfta på lite olika 
företeelser. För en person som studerar informationsåtervinning handlar det om 
en stor databas, för en programmerare eller informationsvetare är det en 
webbapplikation och för den som studerar biblioteksvetenskap kanske det i 
första hand syftar på en vidareutveckling av biblioteket som institution. Faktum 
är att ett digitalt bibliotek är allt det som nämnts ovan4. Ett digitalt bibliotek har 

                                                
4 Cleveland, Gary, 1998. Digital Libraries: Definitions, Issues and Challenges. 
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således samma mål med sin verksamhet som ett traditionellt bibliotek, med 
skillnaden att samlingarna är tillgängliga att söka digitalt. Ibland kallas digitala 
bibliotek för virtuella eller elektroniska bibliotek, men i det följande används 
digitala bibliotek, då det är det vanligast förekommande.  

Kulturarv 
Kulturarv är ett vitt begrepp som kan användas för lite olika företeelser. Enligt 
Nationalencyklopedin omfattar begreppet kulturarv dels de idéer och 
värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam 
referensram, men även det vi kanske främst tänker på som kulturarv, nämligen 
de föremål som är bevarade från äldre tider5. Det kan vara exempelvis 
byggnader, konstföremål eller historiska dokument, sådant som arkiv, bibliotek 
och museer, våra kulturarvsinstitutioner, har som uppgift att bevara. På 
Unescos hemsida kan man också läsa om det som kallas det immateriella 
kulturarvet. Det avser kulturella uttryck, såsom språk och muntliga traditioner, 
traditionell musik, dans och teater. Den här typen av kulturarv har fått allt 
högre prioritet och inom Unesco arbetar man för att framhäva och bevara också 
det immateriella kulturarvet6. Det kulturarv som ska samlas i ett framtida 
europeiskt digitalt bibliotek avser det materiella kulturarvet. Exempel på 
material som ska samlas in är tryckt material såsom böcker och tidskrifter, men 
även fotografier, kartor, museiföremål, arkivdokument och audiovisuellt 
material7.  

Tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på olika tekniska aspekter 
kring design och implementering av digitala bibliotek, samt på utveckling av 
hårdvara och mjukvara för det praktiska digitaliseringsarbetet. Fokus i denna 
översikt kommer dock att vara forskning kring digitala bibliotek i ett socialt 
och politiskt sammanhang. Vidare har jag valt att i huvudsak utgå från den 
forskning som finns som ligger på ett överstatligt och internationellt plan, då 
objektet för min undersökning är ett initiativ från EU. Undantaget är ett par 
magisteruppsatser, som visserligen behandlar enskilda digitaliseringsprojekt, 
men där vissa resultat har varit betydelsefulla för min studie.  

                                                
5 Nationalencyklopedin, webbversionen. Sökord: kulturarv [2008-02-25]. 
6 ”Intangible heritage”, UNESCO:s webportal. 
7 The European Commission, 2006. Commission recommendation on the digitisation and online 
accessibility of cultural material and digital preservation.  
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Översikten är uppdelad i två områden; forskning om digitala bibliotek i ett 
socialt sammanhang samt kulturpolitisk forskning.  

När det gäller forskning kring digitala bibliotek är många överens om att 
det i flera avseenden inte skiljer sig så mycket åt från traditionell 
biblioteksforskning, utan det går ofta att bygga vidare på de erfarenheter som 
redan finns. Traditionella bibliotek kan ha olika målgrupper, men det 
grundläggande uppdraget är att samla, lagra, klassificera och tillgängliggöra 
information av olika slag. Digitala bibliotek kan dessutom erbjuda andra typer 
av tjänster, som möjlighet att söka information dygnet runt oberoende av var 
du befinner dig. Digitala bibliotek har också möjlighet att vara dynamiska på 
ett helt annat sätt än traditionella bibliotek då material kan läggas till och 
uppdateras när som helst. I artikeln ”Digital Libraries for the Next Millenium: 
Challenges and Research Directions” av Sudha Ram, Jinsoo Park och 
Dongwon Lee, vid Univerity of Arizona, beskrivs de utmaningar forskningen 
står inför, bland annat betonas vikten av att studera sociala och ekonomiska 
frågor som rör digitala bibliotek. Det kan handla om det digitala bibliotekets 
roll inom utbildning och kultur, men också frågor som rör bevarande av digitalt 
material, upphovsrätt och integritetsfrågor. ”The People in Digital Libraries: 
Multifaceted Approaches to Assessing Needs and Impact”, skriven av Gary 
Marchionini, Cathrine Plaisant och Anita Komlodi, har användarna av digitala 
bibliotek i fokus. Denna artikel tar också sin utgångspunkt i traditionella 
bibliotek. Författarna menar att det är människorna och deras 
informationsbehov som står i centrum för all biblioteksverksamhet, både 
traditionell och digital.  

Christine Borgman, professor i Information studies vid University of 
California, ger en god överblick av forskningsläget. I From Gutenberg to the 
global information infrastructure: access to information in a networked world 
gör Borgman ett försök till en slags sammanfattning av den forskning som har 
bedrivits kring digitala bibliotek och vilka olika inriktningar som finns. Hon 
anser att det är viktigt att få till stånd ett samarbete mellan de olika riktningarna 
för att kunna komma fram till det hon kallar en global informationsstruktur. 
Hon anser att tillgång till information är en förutsättning för utveckling av 
ekonomi, utbildning och demokrati. Avslutningsvis presenterar Borgman en 
slags tankemodell över ett globalt digitalt bibliotek som ett möjligt fenomen i 
en global informationsstruktur. För att få till stånd en sådan utveckling krävs 
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dock att forskningen fokuserar mer på sociala och politiska sammanhang än på 
teknisk utveckling i framtiden8. 

Jag har valt att ta upp ett par magisteruppsatser, som behandlar enskilda 
digitaliseringsprojekt, men som ändå har vissa beröringspunkter med min 
studie. Den ena är Cecilia Mårdhs magisteruppsats Digitalisering – för vem och 
av vad?, i vilken hon har studerat ett antal digitaliseringsprojekt i Norden för 
att ta reda på vad det är som styr vilket material som digitaliseras och vilka de 
tänkta användarna är. Det som varit intressant för min studie är att hon har 
intresserat sig för kulturarvet och dess bevarande och kommit fram till att det 
är just frågor som rör bevarande och tillgänglighet, framför allt av äldre 
material, som är viktigt vid digitalisering9. Just tillgänglighet har studerats av 
Ida Norberg i magisteruppsatsen Tillgänglighetens paradox. Hon har studerat 
begreppet tillgänglighet utifrån digitaliseringsprojektet Open Content Alliance, 
som syftar till att tillgängliggöra upphovsrättsligt fritt material till allmänheten 
på Internet utan något vinstintresse10.  

Den andra delen av denna forskningsöversikt behandlar kulturpolitisk 
forskning och dess historik och teoribildning. Anders Frenander, docent i idé- 
och lärdomshistoria, har skrivit mycket om kulturpolitik, kulturpolitisk 
forskning och teoribildning. Kulturpolitisk forskning är en relativt ny disciplin, 
vilket beror på att dagens kulturpolitik i stort sätt är ett efterkrigsfenomen. Om 
man med kulturpolitik menar en demokratisk stats stöd och engagemang i 
kulturella frågor, så anses det första kulturpolitiska initiativet, enligt Frenander, 
vara det brittiska Arts Council, som inrättades 1946 och gav stöd åt utvalda 
konstnärer och andra kulturarbetare11. Den första konferensen om kulturpolitisk 
forskning hölls så sent som 1999 och en internationell tidskrift i ämnet började 
ges ut 199712.  

För att gå lite längre tillbaka historiskt tar jag upp ett forskningsseminarium 
som hölls i Sigtuna år 2000 på temat ”Culture, Society and Market”. 
Seminariet resulterade i en rapport från Statens kulturråd med inlägg från flera 
framstående forskare på det kulturpolitiska området. En av dem är Tony 
Bennett, professor i sociologi och med inriktning mot kulturpolitisk forskning. 
I ”Cultural Policy–Issues of Culture and Governance” ger Bennett en historisk 
bakgrund till kulturpolitikens utveckling i västvärlden. Mycket översiktligt 
men ändå för min studie en uppfattning om vad som ligger bakom den 
                                                
8 Borgman, s. 225. 
9 Mårdh, s. 59. 
10 Norberg, s. 8. 
11 Frenander, Anders, 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s. 50. 
12 Frenander, s. 51.  
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kulturpolitik som förs i Europa idag och vilka utmaningar kultursektorn står 
inför.  

Som ett resultat av den pågående globaliseringen har också kulturpolitiska 
frågor fått en alltmer internationell eller transnationell prägel. En av dem som 
intresserat sig för just den typen av transnationella samarbeten, som EU är ett 
exempel på, är Benita Lipps. I The Emperor’s New Clothes resonerar hon kring 
den kulturpolitik som förs i EU idag. Ett par andra exempel på kulturpolitiska 
artiklar med EU i fokus är ”The Creative Sector–an engine for Diversity, 
Growth and Jobs in Europe”, skriven av Andreas Wiesand och Michael 
Söndermann och ”Europe Needs New Cultural Policies”, av Gottfried Wagner. 
Båda dessa texter har tillkommit som ett resultat av arbetet i den oberoende 
organisationen the European Cultural Foundation, som verkar för forskning 
kring kultur och kulturell mångfald i Europa.  

En studie som gett mycket värdefull bakgrundsinformation om 
kultursektorn i Europa och de förutsättningar och svårigheter den står inför 
idag, framförallt på det informationsteknologiska området, är The DigiCult 
Report. Rapporten är sammanställd på uppdrag av Europeiska kommissionen 
och generaldiktoratet för informationssamhället och grundar sig på studien 
Technological Landscapes for Tomorrows Cultural Economy. Studien 
genomfördes av Salzburg Research, med hjälp av ett antal expertgrupper från 
olika kulturinstitutioner runt om i Europa, där KB i Sverige var en av dem. 
Underlaget i studien är ett stort antal intervjuer med olika typer av experter från 
hela ABM-sektorn samt beslutsfattare från både Europa, USA, Canada och 
Australien.  

Teoretiskt perspektiv 
Min utgångspunkt är att sätta in det europeiska digitaliseringsprojektet i ett 
teoretiskt sammanhang som kan kasta ljus på de tidigare presenterade 
frågeställningarna. Eftersom det europeiska biblioteksprojektet är ett 
kulturpolitiskt initiativ känns det meningsfullt att använda sig av teorier som 
behandlar frågor om demokrati och medborgarskap ur ett kulturellt perspektiv. 

Initialt har intresset fallit på Habermas teori om offentlighet, som en 
motsats till det privata och en sfär som är skild från staten och marknaden. Min 
ambition är att ta reda på om ett gemensamt europeiskt arbete som det med ett 
digitalt bibliotek kan fungera som en modern sådan offentlig arena idag och 
vad det skulle innebära. Till att börja med är det viktigt att ta reda på vad 
Habermas menar med begreppet offentlighet.  
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Habermas fokuserar framförallt på den borgerliga offentlighet som växte 
fram i Europa på 1700-talet, där medborgarna kunde debattera offentliga 
angelägenheter som ekonomi, kultur och politik på en arena vid sidan av staten 
och marknaden. Medborgarna i det här fallet var bildade, välbärgade män och 
därmed uteslöts en majoriteten av befolkningen i det offentliga samtalet13. 
Detta förändrades något under 1900-talet i och med utbildningsreformer, 
allmän rösträtt och ett ökat krav från arbetarklassen att få delta i den offentliga 
debatten. Enligt Habermas har det skett en förändring av samhället, från ” a 
culture-debating to a culture-consuming public”, vilket innebär att denna 
offentlighet i stort sett har försvunnit och ersatts av en offentlig 
kommunikation genom massmedia, såsom reklam och TV, och därmed finns 
inte längre det kritiska offentliga samtalet som är så viktigt i en demokrati14. 

För att teorin om en borgerlig offentlighet ska vara tillämpbar i dag 
behöver den uppdateras på en rad punkter. Habermas själv står för en del av det 
förnyelsearbetet när han inser att samhället idag ser annorlunda ut och 
förutsättningarna för det offentliga samtalet har förändrats. Teorin om 
offentlighet i dagens samhälle diskuteras bland annat i Habermas and the 
public sphere (1992) och Time of Transisions (2006). Habermas identifierar 
flera begränsningar i sin teori om borgerlig offentlighet om den ska tolkas 
utifrån dagens samhälle. Även om samhället har förändrats så innebär det inte 
att det inte längre finns en offentlighet, däremot är den inte längre borgerlig, 
utan innefattar även arbetarklass och kvinnor som tidigare var exkluderade. 
Däremot framträder en annan bild av offentligheten om vi accepterar att det 
finns inte bara en offentlighet utan kanske flera konkurrerande offentligheter 
eller arenor15. 

Ytterligare uppdatering av offentlighetsteorin står Jodi Dean för i 
diskussionen om det hon kallar digital offentlighet. Dean frågar sig om Internet 
kan fungera som en modern borgerlig offentlighet och drar paralleller mellan 
Habermas 1800-talssalonger och dagens ”cybersalonger” eller chatrum på 
Internet. Dean anser dock inte riktigt att cybersalongerna passar in i Habermas 
idealiserade teori om en borgerlig offentlighet där kommunikationen är 
frikopplad från stat och makt. Istället för kommunikation vill hon hellre tala 
om cirkulation av information i dagen samhälle och som alltid på något sätt är 

                                                
13 Habermas, Jürgen, 1991. The Structural Transformations of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, s. 33-34. 
14 Habermas, 1991, s. 159-160. 
15 Calhoun, Craig, ed. 1992, Habermas and the Public Sphere. s. 245. 



 9 

kopplat till makt16. Dean menar också att Habermas teori om borgerlig 
offentlighet har alltför starka kopplingar till nationalstaten. Den politiska 
offentligheten angriper till exempel alltid staten. Detta gör teorin svår att 
applicera på cybersalonger som tillhör ett transnationellt civilt samhälle17. 
Istället för borgerlig offentlighet vill Dean tala om det civila samhället, skiljt 
från staten och ekonomin. Det civila samhället är en arena för politisk, kulturell 
och social interaktion18. 

Seyla Benhabib, professor i statsvetenskap och filosofi vid Yale, bygger i 
flera avseenden vidare på Habermas teori om offentlighet och identifierar flera 
utmaningar som Europa står inför idag och som är intressanta för min 
undersökning. Ett exempel på en viktig utmaning är den mångfald av kultur 
och språk som finns i Europa och hur den mångfalden ska kunna bevaras och 
lyftas fram. Frågor om medborgarskap och identitet är också centrala för 
Benhabib. I Europa finns många människor som lever i ett annat europeiskt 
land än det de är medborgare i, samt en stor grupp av olika nationaliteter som 
inte är medborgare i något europeiskt land. På vilket sätt påverkar det dessa 
människors identitet och känsla av att tillhöra en gemenskap. Benhabib 
resonerar kring dessa utmaningar i Jämlikhet och mångfald (2004).  

Mitt teoretiska perspektiv utgår ifrån Habermas teori om offentlighet 
och Seyla Benhabibs tankar kring mångfald och identitet. Det europeiska 
digitala biblioteksprojektet kommer att analyseras i ljuset av dessa teoretiska 
perspektiv. 

Metod 
Jag har valt argumentationsanalys som metod för att bearbeta mitt källmaterial. 
Enligt Nationalencyklopedin är argumentationsanalys ”det filosofiska studiet 
av argument och deras giltighetsanspråk”. Metoden har sitt ursprung i den 
klassiska retoriken. Den person som omnämns som argumentationsanalysens 
”pionjär” är den norske filosofen Arne Næss. Jag kommer att återkomma till 
Næss efter en kort översikt av argumentationsanalysen som metod.  

Bergström och Boréus tar upp tre olika syften med argumentationsanalys. 
Dels så finns det ett deskriptivt syfte, som innebär att man försöker 
rekonstruera argumentationen. Eftersom argumentation är ett inslag i texter 

                                                
16 Dean, Jodi. ”Cybersalons and Civil Society: Rethinking the Public Sphere in Transnational 
Technoculture.” Public Culture 13, no. 2 (2001), s. 253-254. 
17 Dean, s. 258. 
18 Dean, s. 251. 
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behöver de olika argumenten identifieras för att senare kunna analyseras. Det 
finns också ett preskriptivt syfte, där argumentationsanalysen hjälper till att 
bedöma huruvida argumentationen lever upp till vissa normer, såsom saklighet 
och rationalitet. Argumentationsanalysens tredje syfte är att bedöma 
argumentens beviskraft, det vill säga huruvida de verkligen stärker en viss 
ståndpunkt19.  

En beskrivande analys syftar till att göra en argumentation överblickbar 
genom att dela upp den i mindre beståndsdelar såsom tes och argument och att 
redogöra för deras inbördes relationer. 

En argumentationsanalys kan genomföras på olika sätt. Bergström och 
Boréus tar upp två modeller, Næss pro et contra analys och en senare, snarlik 
analysmodell av Stephen Toulmin. Ett par skillnader mellan dessa två 
analysmodeller är att Toulmin fokuserar mer på de outsagda premisserna än 
vad Naess gör samt att resultaten av analysen redovisas något olika. Naess 
använder sig av en lista och Toulmin av en grafisk modell20.  

Den mest välkända analysmodellen är Næss pro et contra analys. 
Analysens grunddrag är att identifiera textens tes eller teser, det vill säga det 
som textens avsändare argumenterar för eller emot samt att finna de argument 
som framförs för eller emot teserna. En argumentation består således av en tes 
och ett eller flera argument21. Det är dock inte säkert att det alltid finns både 
pro- och contraargument i samma text. Detta är ofta fallet i politiska texter 
såsom valprogram och pamfletter, då avsändaren fokuserar på att argumentera 
för sin politik och utelämnar eventuella contraargument22. Andra viktiga 
begrepp i Næss analys är påstående, sats och premiss. Med påstående menas 
det tankeinnehåll eller idé som kan uttryckas i en språklig sats. En sats är den 
språkliga form som ett påstående ges. Denna skillnad i betydelse mellan 
påstående och sats innebär att ett påstående kan uttryckas i flera olika satser. 
Mellan ett påstående (tes eller argument) och det påstående som stödjer eller 
försvagar det finns ett uttalat eller underförstått påstående som utgör en slags 
länk23. De påståenden som utgör premisser är alltså inte argument i sig utan 
förtydligar sambandet mellan argument. 

Argumentationsanalys lämpar sig framförallt för texter av typen 
debattartiklar, juridiska motiveringar, politiska tal och vetenskapliga 

                                                
19 Bergström och Boréus, 2005. Textens mening och makt, s. 91. 
20 Bergström och Boréus, s. 115. 
21 Bergström och Boréus, s. 95. 
22 Bergström och Boréus, s. 103. 
23 Ibid. s. 103. 
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uppsatser24. Diskursanalys å andra sidan lämpar sig för mer skiftande 
källmaterial. Jag är dock framförallt intresserad av de argument som förs fram 
för att förhoppningsvis komma fram till vad som ligger bakom dessa argument 
och vilka konsekvenser de kan tänkas få. Därför anser jag att 
argumentationsanalys är en lämplig metod att använda. En annan brist som tas 
upp av Björnsson et al är argumentationsanalysens inslag av subjektiva 
element. Olika personer kan tolka och beskriva samma text på olika sätt, 
beroende av tidigare erfarenheter och kunskap i ämnet25. Jag tror dock att detta 
ofta är fallet vid ett flertal analysmetoder och att det alltid är viktigt att vara 
medveten om att analysen påverkas av ens egna erfarenheter, men att man 
försöker förhålla sig så objektiv som möjligt till det material som ska 
analyseras.  

Avgränsning och källmaterial 
Undersökningen kommer att bestå av en beskrivande analys enligt Næss pro et 
contra modell. Jag har valt att utgå från Næss analys så som den har utvecklats 
av Björnsson et al. utifrån Næss bok Empirisk semantik26. Anledningen till att 
jag har valt Björnssons variant är att de olika stegen i analysen och de begrepp 
som används är tydligare definierade. Några skillnader finns dock, som att 
Naess väljer att kalla huvudtesen för spetsformulering27. Begreppet premiss 
finns definierat hos Næss, men ges inte lika stort utrymme i analysen som hos 
Björnsson.  

Den värderande delen av analysen, för att se till argumentens giltighet och 
beviskraft kommer jag inte att genomföra. Det som är intressant för min studie 
är att skapa en överblick över de argument som framställs för att kunna sätta 
dem i samband, dels med kontexten, till exempel kulturpolitiken i stort och för 
att kunna analysera dessa argument i ljuset av de teoretiska utgångspunkter jag 
har redovisat tidigare.  

Källmaterialet består av olika politiska dokument som beskriver initiativet 
med ett digitalt europeiskt bibliotek. Dokumentet i2010: digitala bibliotek 
(2005), utgör den första officiella beskrivningen av de grundläggande idéerna 
bakom ett gemensamt europeiskt digitalt bibliotek, hur de kom till samt hur 
projektet ska genomföras, åtminstone i ett första steg. Broschyren i2010: 
Digital Libraries (2006), gavs ut av verksamhetsområdet ”Information Society 

                                                
24 Björnsson et al,1994. Argumentationsanalys, s. 10.  
25 Björnsson et al, s. 11. 
26 Björnsson et al, s. 13.  
27 Næss, Arne, 1981. Empirisk semantik, s. 86. 
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and Media” och riktar sig till en bredare allmänhet. Här ges en lättillgänglig 
beskrivning av det digitala bibliotekets möjligheter att samla kulturellt och 
vetenskapligt material. I kommissionens meddelande Commission 
recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural 
material and digital preservation (2006), beskrivs digitaliseringens 
förutsättningar och möjligheter mer i detalj utifrån det första dokumentet 
i2010: digitala bibliotek. I de första beskrivningarna av det digitala biblioteket 
från 2005 nämns vetenskapligt material som något som tillsammans med det 
kulturella arvet ska ingå i det digitala biblioteket. Det var dock först i februari 
2007 som det första officiella dokumentet presenterades som beskriver 
fördelarna med att digitalisera och tillgängliggöra vetenskapligt material via 
det digitala biblioteket. Det har titeln Communication on scientific information 
i the digital age: access, dissimination and preservation (2007). 

Undersökningens genomförande 
Det vanligaste tillvägagångssättet vid en argumentationsanalys är att redovisa 
argument och tolkningen av dessa i anslutning till varje text som analyseras. 
Vid en första ansats att göra på det viset insåg jag att redovisningen skulle bli 
mycket omfattande och innehålla många upprepningar av argument som 
förekommer i samtliga texter. För att undvika detta och göra redovisningen mer 
överskådlig redovisas argumentationsanalysen tematiskt utifrån de 
övergripande argument eller ämnesinriktningar som förekommer i materialet 
och som understöds av huvudargument och stödargument. Jag anser att det är 
möjligt att redovisa resultatet på detta vis eftersom jag inte ämnar göra någon 
jämförelse mellan de texter jag analyserar och därmed kan de betraktas som en 
sammanhängande enhet.  

Den tes som argumentationen bygger på är att det är viktigt att Europas 
kulturella och vetenskapliga arv digitaliseras och samlas i ett digitalt bibliotek. 
De övergripande argument som stödjer denna tes och som var tydliga vid en 
första genomgång av materialet är att ett digitalt bibliotek skulle underlätta 
bevarande av och tillgängligheten till kulturellt och vetenskapligt material, 
samt argumentet att ett digitalt bibliotek kan ge ekonomisk framgång för olika 
aktörer kring digitalt material. I ett första försök till en beskrivande analys 
användes alltså tillgänglighet, bevarande och ekonomi som rubriker där 
argument ifrån källmaterialet sorterades in. Efter ytterligare genomgång av 
materialet visar det sig att inom dessa kategorier finns argumentation som kan 
vara värt att bryta ut och redovisa separat, därav rubrikerna samordning och 
kultur och identitet. Samordningsargumenten skulle kunna redovisas som 
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ekonomiargument och kultur- och identitetsargumenten under rubriken 
tillgänglighet, men min bedömning är att det finns en argumentation som är 
självständig och belyser andra faktorer som gör det möjligt att redovisa de 
argumenten separat.  

I vissa fall har ett och samma argument passat in under två huvudargument 
och då har jag valt endast det ena. Sedan har jag sorterat in alla stödargument 
under respektive huvudargument som de stödjer. I enlighet med den så kallade 
notation som används i Næss analys får huvudargumenten, eller argument av 
första ordningen, benämningen P1, P2, P3 och så vidare beroende på hur många 
argument som förs fram28. Stödargumenten, eller argument av andra ordningen 
benämns exempelvis P1P2, om det är det första stödargumentet till det andra 
huvudargumentet.  

De övergripande argumenten kan alltså klassificeras utifrån de fem olika 
grupper som jag har valt att rubricera: tillgänglighet, bevarande, samordning 
och kultur och identitet. Alla huvudargument och stödargument under 
respektive rubrik redovisas i separata listor med den notation jag har angivit 
ovan. I redovisningen av argumenten har jag valt att ligga så nära 
ursprungstexten som möjligt. I en beskrivande analys är det nödvändigt att 
ibland precisera och omformulera vissa påståenden för att det ska bli tydligt 
vilket argument det är som förs fram29. Eftersom det i en argumentationsanalys 
finns utrymme för subjektiva inslag, bland annat utgår den tematiska 
uppdelningen av argumentationen från min tolkning av materialet, så har jag 
valt att göra så små ingrepp i källmaterialet som möjligt. Efter varje argument 
har jag angivit vilken text argumentet är taget ifrån. Detta är angivet med en 
siffra i parentes. Liknande argument har ofta förts fram flera gånger i samma 
text och kan även finnas med i flera av texterna. Jag har dock valt att hänvisa 
till ett argument från en text i tabellerna. Texterna är numrerade som följer: 

 
1. KOM(2005) 465. i2010: digitala bibliotek. 
2. i2010: Digital Libraries (2007), broschyr.  
3. COM(2006) 585. Commission recommendation on the digitisation and 

online accessibility of cultural material and digital preservation.  
4. COM(2007) 56. Communication on scientific information in the digital 

age: access, dissemination and preservation. 

                                                
28 Björnsson et al, s. 20. 
29 Björnsson et al, s. 47-48.  



 14 

Efter varje lista med argument följer den tolkning som jag har gjort av 
argumentationen i löpande text. Målet med tolkningen är dels att komma fram 
till vilka påståenden som författaren avsett att uttrycka med sin text. Det är då 
viktigt att argumenten sätts in i ett sammanhang och att hänsyn därmed tas till 
var texten förekommer och vid vilken tidpunkt samt vilken publik den är 
avsedd för. Tolkningen kan även försöka svara på vilket mål författaren har 
med att publicera texten30. För att kunna tolka argumentationen utifrån ett större 
sammanhang hänvisar jag i tolkningen av argumenten till ett par texter som 
utgår ifrån den så kallade Lissabonstrategin, som är ett övergripande initiativ 
från EU för att främja tillväxt och stärka den europeiska arbetsmarknaden, 
framförallt med tanke på Europa som ett informations- och kunskapssamhälle.  

För att kunna svara på de frågeställningar som presenterats tidigare är det 
även nödvändigt att fördjupa sig något i den mer övergripande kulturpolitik 
som det digitala biblioteksprojektet är en del av. Undersökningskapitlet 
avslutas därför med ett avsnitt där de argument som framkommit i 
argumentationsanalysen diskuteras i relation till EU:s kulturpolitik, som i 
föreliggande undersökning representeras av artikel 151 i EG-fördraget, ibland 
kallad kulturartikeln, som får representera den mest övergripande nivån. Den 
andra texten är programmet Kultur (2007-2013) som beskriver de riktlinjer 
som ska ligga till grund för finansieringen av kommande kulturprojekt i 
Europa.  

Internationella utblickar 
Under de senaste åren har ett stort antal digitala bibliotek utvecklats. En del av 
dessa är resultat av forskningsprojekt, andra har utvecklats av enskilda 
institutioner, t.ex. nationalbibliotek, medan andra är en del av ett universitets 
verksamhet. Det finns även ett antal större digitaliseringsprojekt, som inte är 
knutna till någon enskild institution eller universitet och som syftar till att 
samla stora mängder digitalt material och göra det tillgängligt på Internet. För 
att sätta in EU:s digitaliseringsprojekt i ett internationellt perspektiv kommer 
jag att redogöra för ett par större digitala bibliotek  

Google Book Search 
I december 2004 meddelade Google att ett samarbete hade inletts med fem 
forskningsbibliotek för att göra deras samlingar sökbara via Internet31. Sedan 

                                                
30 Björnsson et al, s. 17.  
31 Google Inc. Pressrelease, December 14, 2004 [2008-03-23]. 
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dess har flera universitetsbibliotek, statsbibliotek och nationalbibliotek anslutit 
sig. Några exempel på samarbetspartners är Harvard University, New York 
Public Library, Oxford University, Princeton University och Kataloniens 
nationalbibliotek. Harvard University Library motiverar samarbetet med 
Google genom att det ger möjligheter att nå fler användare och erbjuder 
effektivare åtkomst till det material som eftersöks. För varje verk som Google 
digitaliserar erhåller biblioteket en digital kopia som de kan använda fritt. 
Enligt Harvard University Library är detta en värdefull del i samarbetet 
eftersom det garanterar att materialet bevaras för eftervärlden. Det gör det även 
möjligt att använda materialet för utbildning och forskning i en digital miljö32.  

Google Book Search fungerar så att material som inte är skyddat av 
upphovsrätt eller om utgivaren har gett sitt godkännande finns tillgängligt i 
fulltext. Verk som skyddas av upphovsrätt finns det uppgifter om som i en 
kortkatalog och om förläggaren eller författaren har gett sitt tillstånd finns det 
möjlighet att se ett utdrag ur boken. För alla böcker finns en länk som leder till 
en onlinebokhandel där boken kan köpas och länkar till bibliotek där boken kan 
lånas. För den som registrerar ett eget konto finns möjlighet till mer interaktiva 
tjänster, såsom att skriva och läsa recensioner. Syftet med biblioteksprojektet är 
att göra det lättare att hitta relevanta böcker, särskilt böcker som är svåra att få 
tag på någon annanstans för att de till exempel har upphört att tryckas. Målet är 
att skapa en virtuell kortkatalog över alla böcker på alla språk. 
Biblioteksprojektet finansieras i huvudsak av annonsintäkter33.  

World Digital Library 
The World Digital Library Project är ett samarbete mellan i första hand Unesco 
och Library of Congress.  

Idén bakom The World Library Project lanserades av James H. 
Billington, Librarian of Congress, i juni 2005. Projektet är ännu på ett 
planeringsstadium, men målet är att tillgängliggöra digitalt material från olika 
kulturer och på olika språk från hela världen. Målet är framförallt att öka 
kunskapen och förståelsen för olika kulturer, med betoning på material på 
andra språk än engelska och från andra länder utanför västvärlden. Exempel på 
material som kan tänkas ingå i det digitala biblioteket är äldre manuskript, 
kartor, fotografier, filmer och ritningar som är av historiskt eller kulturellt 

                                                
32 Harvard University Library Home Page › Harvard-Google Project [2008-04-07].  
33 Google Boksökning hemsida › Om Google Boksökning › Översikt › Biblioteksprojekt [2008-03-24]. 
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värde. Allt material kommer att vara sökbart på de officiella FN språken: 
arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska samt portugisiska34.  

Några exempel på institutioner som deltar i planeringsarbetet är 
nationalbiblioteken i Brasilien, Ryssland, Egypten och Bibliotheca 
Alexandrina35. Det finns ännu inget färdigt digitalt bibliotek, men en prototyp 
ger en uppfattning om design av själva webbplatsen eller portalen samt vilka 
sökmöjligheter som kan tänkas finnas. Utifrån den prototypen har biblioteket 
ett mycket pedagogiskt upplägg. Det finns möjlighet att söka på tidsperiod, 
plats, bidragande institution och typ av verk. För varje avdelning finns 
möjlighet att få en mer fördjupad bakgrund och en förklaring till varför vissa 
verk har valts ut och vad vi kan lära oss om en kultur eller tidsperiod utifrån 
dessa föremål.  

                                                
34 ”The Library of Congress Initiative for a World Digital Library, Discussion Paper for UNESCO experts 
meeting”, 2006.  
35 World Digital Library Project Home › Partners [2008-03-24]. 
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Argumentationsanalys 

Nedan följer redovisningen av argumentationsanalysen, som är uppdelad i fem 
rubriker utifrån de övergripande argument som har presenterats i föregående 
kapitel. För att underlätta för läsaren att följa argumentationen har jag 
formulerat en tes som är gemensam för de dokument jag analyserar. 
 
Tes: Det är viktigt att Europas kulturella och vetenskapliga arv digitaliseras 
och samlas i ett gemensamt europeiskt digitalt bibliotek. 
 
Kommentar: Det dokument som handlar om hur Europas vetenskapliga 
material ska behandlas ingår i initiativet ”i2010–digital libraries”, men har 
tillkommit vid en senare tidpunkt. I det dokumentet talas det inte om ett digitalt 
bibliotek för vetenskapligt material utan om ett digitalt lagringsutrymme. Jag 
har antagit att det lagringsutrymmet ska innefattas i det digitala biblioteket och 
därmed har jag inkluderat det vetenskapliga arvet i tesen. I övriga dokument 
omnämns både det kulturella och det vetenskapliga arvet som det som ska ingå 
i det digitala biblioteket.  

Tillgänglighet 
P1 ”Ett europeiskt digitalt bibliotek ger ökad tillgänglighet till Europas 
kulturarv på nätet.” (1) 
 

P1P1 ”Om detta material [kulturarvet] från olika kulturer och på olika språk 
finns tillgängligt på nätet blir det enklare för medborgarna att uppskatta sitt 
eget kulturarv och kulturarvet från andra europeiska länder […].”(1) 

 
P2P1 Det blir enklare för medborgarna att ”använda det [kulturarvet] för 
studier, arbete eller för att berika fritiden.” (1) 
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P3P1 ”The value of libraries in the digital era lies not only in their own 
resources but also in their role as gateways enabling access to other 
collections.” (2) 

 
P2 ”This Communication’ s objective is to signal the importance of […] access 
to […] scientific information.” (4)  
 

P1P2 ”[…] digital repositories of scientific information are essential 
elements to build European eInfrastructure, [which is] knowledge sharing 
and transfer, feeding the cycles of scientific research and innovation up-
take.” (2) 

 
P3 ”Digital repositories will be helpful in the dissimination of scientific 
information.” (4) 
 

P1P3 ”The rapid and widespread dissimination of research results can help 
accelerate innovation and avoid duplication of research efforts.” (4) 

Tillgänglighetsargumenten är de argument som har fått störst utrymme i de 
texter jag har analyserat. Det finns mängder av påståenden som uttrycker 
samma sak, nämligen att det är viktigt att göra Europas kulturella och 
vetenskapliga arv mer tillgängligt. Detta är föga förvånande eftersom 
tillgänglighet är något som är centralt i all biblioteksverksamhet, både för 
traditionella bibliotek och digitala. En orsak till att begreppet är mer aktuellt än 
någonsin är att det är relativt enkelt idag att skanna dokument och göra dem 
tillgängliga på Internet.  

Vilka stödargument är det då som lyfts fram som specifika för EU:s 
biblioteksinitiativ? Ett av argumenten är att en ökad tillgänglighet skulle ge 
medborgarna i Europa större möjligheter att uppskatta sitt kulturarv. ”Om detta 
material [kulturarvet] från olika kulturer och på olika språk finns tillgängligt på 
nätet blir det enklare för medborgarna att uppskatta sitt eget kulturarv och 
kulturarvet från andra europeiska länder […].” (P1P1). Det uttrycks inte 
specifikt om det är det regionala, nationella eller det europeiska kulturarvet 
som avses. Jag har valt att tolka det som att om medborgare i Europa på ett 
enkelt sätt fick tillgång till hela Europas kulturarv skulle de lättare uppskatta 
det och ta till sig det som ”sitt” kulturarv. Detta argument skulle även kunna 
passa in under rubriken kultur och identitet, då det behandlar på vilket sätt vi 
förhåller oss till vårt eget och andras kulturarv. Jag har dock valt att placera det 
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under denna rubrik, då jag tolkar det som att det är tillgängliggörandet som är 
det centrala och den grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna 
uppskatta det europeiska kulturarvet. Ett annat stödargument handlar om att 
ökad tillgänglighet till kulturellt och vetenskapligt material på olika sätt skulle 
ge bättre livskvalitet. Det påstås att det blir enklare för medborgarna att 
”använda det [kulturarvet] för studier, arbete eller för att berika fritiden.” 
(P2P1). Kulturarvet ses alltså som en resurs som kan användas i flera olika 
sammanhang. För att kunna förstå hela innebörden av detta argument och vilka 
tankar och idéer som ligger bakom kan det vara värdefullt att titta närmare på 
vad som sägs om utbildning och arbete på ett mer övergripande plan. 
Argumentet kan ses som ett resultat av en europeisk satsning på det livslånga 
lärandet och på ökad kvalitet inom utbildning och forskning. I 
Lissabonstrategin, som först lanserades år 2000, dras riktlinjerna upp för denna 
satsning som väntas stärka den europeiska ekonomin och leda till fler 
arbetstillfällen. Men det var först 2005 som Lissabonstrategin fick ordentligt 
genomslag och inom dess ramar lanserades i2010 - A European Information 
Society for growth and employment. Tillgång till information digitalt, på ett 
snabbt och säkert sätt ses som en grundläggande förutsättning för att kunna 
realisera Lissabonstrategins planer för, bland annat, ett livslångt lärande, där 
alla människor ska ha tillgång till informationsteknik36. Argumentet ovan är 
taget från dokumentet i2010 – Digitala bibliotek, som ingår som en av flera 
satsningar i dessa mer övergripande strategier för det europeiska 
informationssamhället. I dokumentet i2010 – Digitala bibliotek är det som vi 
kan se i argumentet främst kulturarvet som lyfts fram som den resurs som bör 
tillgängliggöras för att kunna användas i utbildning, arbetsliv och på fritiden.  

En stor andel av stödargumenten handlar alltså om att ge människor 
ökad tillgång till kulturarvet, både sitt eget och andra europeiska länders 
kulturarv. I den tidigare forskning som jag har tagit del av har olika aspekter av 
tillgänglighet en framträdande plats. Bland annat har Cecilia Mårdh kommit 
fram till att just frågor kring tillgänglighet och bevarande, framförallt av 
handskrifter och äldre tryck, varit av avgörande betydelse för de nordiska 
digitaliseringsprojekt som hon har studerat37. Tillgång till information och det 
gemensamma kulturarvet ses som så viktigt för människor att det kan betraktas 
som en demokratisk rättighet38. 

                                                
36 The European Commission, 2005. i2010 – A European Information Society for growth and 
employment.  
37 Mårdh, s. 59. 
38 Mårdh, s. 64. 
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Ett intressant argument handlar om att biblioteken i framtiden kommer 
att värderas, inte bara utifrån sina egna samlingar, utan också utifrån 
möjligheten att ge tillgång till andra samlingar: ”The value of libraries in the 
digital era lies not only in their own resources but also in their role as gateways 
enabling access to other collections.” (P3P1). Det framgår inte om det är andra 
bibliotekssamlingar eller samlingar även av andra slag, exempelvis museer, 
arkiv och vetenskapligt material. Det väsentliga är att biblioteken ges en central 
roll som förmedlare av information i framtiden. Det skapar möjligheter, men 
ställer också krav på biblioteken att tillgängliggöra sina samlingar digitalt och 
samarbeta med andra bibliotek och institutioner i det arbetet. I The DigiCult 
Report förutspås att ett forskningsbibliotek endast kan få en betydande roll i 
framtiden om det kan göra sina samlingar tillgängliga digitalt39. Samtidigt betonas 
att tillgänglighet inte är tillräckligt i sig, utan att det är viktigt att ta reda på vilka 
behov som finns hos olika användare och att kunna tillgodose de behoven. Det 
räcker inte att kunna söka i olika databaser, utan innehållet måste vara 
strukturerat, så att varje användare känner att någon har tänkt på vad hon vill ha 
så att informationen blir meningsfull40. Ida Norberg problematiserar också 
begreppet tillgänglighet ytterligare. För att informationen ska bli användbar 
ställs det vissa krav även på användaren såsom kunskap, tillgång till dator och 
motivation att använda den nya informationstekniken41. Att tillgänglighet i sig 
inte garanterar att användarna får tillgång till information av olika slag kallar 
hon för ”tillgänglighetens paradox”42.  

De argument som framförs avseende vetenskapligt material handlar om 
tillgänglighet till och spridning av sådant material. Exempel på argument är: 
”This Communication’ s objective is to signal the importance of […] access to 
[…] scientific information.” (P2)) och ”Digital repositories will be helpful in 
the dissimination of scientific information.” (P3). Att tillgängliggöra 
vetenskaplig information anses underlätta byggandet av det som kallas 
eInfrastructure, nämligen möjligheten att dela med sig av och föra vidare 
vetenskapliga resultat på ett snabbt och effektivt sätt:  

[…] digital repositories of scientific information are essential elements to build European 
eInfrastructure, [which is] knowledge sharing and transfer, feeding the cycles of scientific 
research and innovation up-take. (P1P2). 

                                                
39 The DigiCULT Report, s. 162. 
40 The DigiCULT Report, s. 185. 
41 Norberg, s. 53.  
42 Norberg, s. 62. 
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Om en sådan struktur finns för att snabbt kunna tillgängliggöra och sprida 
forskningsresultat kan dubbelarbete undvikas och nya innovationer stimuleras; 
”The rapid and widespread dissimination of research results can help accelerate 
innovation and avoid duplication of research efforts.” (P1P3). Finns det 
möjlighet att betrakta denna infrastruktur som en grund till en digital 
offentlighet där alla har möjlighet att dela med sig av, ta del av och diskutera 
vetenskaplig och annan information? Att beskriva denna offentlighet som en 
infrastruktur för cirkulation av information påminner om Jodi Deans tankar 
kring offentlighet i dagens informationssamhälle. Dean betonar att den 
offentlighet som hon studerar på Internet inte existerar under samma villkor 
som Habermas borgerliga offentlighet. Den ursprungliga teorin begränsade sig 
till den offentlighet som utgjordes av i huvudsak välbärgade män och som 
fungerade som en motpart till staten och existerade därmed enbart inom ett 
enskilt lands gränser. Den offentlighet som Dean har studerat på Internet 
begränsas inte alls på samma vis. Mest tydligt är att kommunikation och andra 
aktiviteter på Internet inte begränsas av tid och rum. Kommunikation kan ske 
när som helst mellan människor i olika delar av världen. Det är enligt Dean inte 
heller möjligt att tala om en enskild offentlighet, utan snarare om flera 
offentligheter eller nätverk som existerar inom det civila samhället, som utgörs 
av familjen, politiska organisationer och föreningar, och som inte begränsas av 
nationella gränser43. Den digitala infrastruktur för vetenskapligt material i 
argumentet ovan skulle kunna betraktas som ett sådant nätverk inom det civila 
samhället. Dean fokuserar på cirkulation av information som centralt i det 
civila samhället jämfört med vikten av kommunikation och rationell diskussion 
i den borgerliga offentligheten44. Interaktion eller diskussion mellan människor 
är inte något som framhävs i de argument som presenteras utan det är snarare 
effektiv spridning av information som är väsentligt. Det är något som blir 
tydligt även i argumentet om digitala bibliotek ovan som ”[…] gateways, 
enabling access to other collections”. Det är inte bibliotekens sociala funktion 
som betonas i anslutning till tillgänglighet, utan möjligheten att länka samman 
olika informationskällor. Det digitala biblioteket så som det beskrivs i 
argumenten tolkar jag som ett nätverk av källor till information som görs 
tillgängliga via en digital infrastruktur. Jodi Dean går så långt att hon överger 
begreppet offentlighet till förmån för det civila samhället. Jag frågar mig om 
det trots allt inte är möjligt att se det digitala biblioteket som en offentlighet 

                                                
43 Dean, s. 251. 
44 Dean, s. 252. 
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bland flera i samhället. Samhället i det här fallet får betraktas som Europa, 
eftersom argumenten hänvisar till en europeisk infrastruktur för spridning av 
information och det är europeiska samlingar som det digitala biblioteket ska 
länka samman och lyfta fram. I Time of Transitions är Habermas tveksam till 
om en europeisk offentlighet kan existera på samma sätt som den offentlighet 
som hans ursprungliga teori utgick ifrån och som inrymdes i nationalstaten. 
Han menar att det är svårt att föreställa sig en ”superoffentlighet” som står över 
de nationella offentliga arenorna45. Habermas ser istället möjligheten att koppla 
samman de nationella arenorna så att angelägenheter som rör alla europeiska 
medborgare kan diskuteras parallellt46. En europeisk digital infrastruktur skulle 
kunna utgöra ett första steg i processen att skapa en sådan paneuropeisk 
offentlighet.  

De argument som framförs avseende tillgänglighet till det europeiska 
kulturarvet och spridning av vetenskaplig information och forskningsresultat 
låter lovande för framtiden. Det finns en vision om en arena där det europeiska 
kulturarvet kan samlas och användas av medborgarna för olika ändamål. Det 
finns också en plan för en slags digital infrastruktur för vetenskapligt 
forskningsmaterial. Det går att ana en bild av en gemensam europeisk digital 
offentlighet.  

Frågan om tillgänglighet är dock inte helt okomplicerad som vi har sett i 
tidigare forskning. För att möjliggöra utvecklingen av ett så pass omfattande 
projekt som att tillgängliggöra stora delar av det europeiska kulturarvet krävs 
nog, som Christine Borgman poängterar, ett samarbete mellan flera olika 
vetenskapliga discipliner. Att med hjälp av informationsteknologi 
tillgängliggöra information räcker inte, det krävs insatser från fler håll, 
exempelvis från biblioteks- och informationsvetare med kunskap om hur man 
samlar och organiserar materialet och kanske också från sociologer och 
ekonomer för att se till de sociala och ekonomiska faktorer som påverkar 
tillgängligheten till information47.  

En aspekt av tillgänglighet som saknas bland argumenten är att ökad 
tillgänglighet kan skapa större delaktighet. Argumenten för ökad tillgänglighet 
till information och kulturellt material handlar om att uppskatta och använda 
detta material, ett slags passivt mottagande. Ingenstans nämns att användarna 
på något sätt ska kunna vara delaktiga i utformningen av det digitala 
biblioteket, att kunna påverka dess innehåll eller kunna kommunicera med 

                                                
45 Habermas, 2006. Time of Transitions, s. 102. 
46 Habermas, 2006, s. 103. 
47 Borgman, s. 36 
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andra användare av denna tjänst. Det kan ju mycket väl vara så att det färdiga 
digitala biblioteket inbjuder till en sådan interaktivitet, men det verkar inte som 
att det är ett grundläggande mål att öka medborgarnas delaktighet på 
kulturområdet. Tidigare forskning har visat att just detta är en risk vid 
utveckling av digitala bibliotek. Det är viktigt att tänka på bibliotekets roll som 
social institution, som mötesplats för människor med olika bakgrund, där 
möjlighet ges till utbyte av information och åsikter. De digitala biblioteken bör 
fortsätta och utveckla den typen av verksamhet, så att de inte blir vad en del 
forskare kallar ”mausoleum”, det vill säga statiska samlingar av information 
som sällan eller aldrig uppdateras och där möjlighet till interaktion för 
användarna saknas48. 

Sammanfattningsvis kan sägas att tillgänglighetsargumenten fokuserar 
framförallt på ökad tillgänglighet till det europeiska kulturarvet. Medborgarna 
ska lättare kunna uppskatta det och använda det om det finns tillgängligt att 
söka på Internet.  

Bevarande 
P4  ”[…] preservation of digital media is emerging as one of the key issues for 
the European information space.” (2) 
 

P1P4 ”Att digitalisera bibliotekens material görs ”I vissa fall […] inte 
främst för att göra materialet mer tillgängligt, utan för att se till att det inte 
förstörs.” (1) 

 
P2P4 ”Preserving research data is essential to ensure traceability and 
repeatability of experiments. Moreover, research often depends on past 
observations […].” (4) 

I de dokument jag har studerat anges möjligheten att bevara olika typer av 
dokument som en av de viktigaste orsakerna till digitalisering: ”[…] 
preservation of digital media is emerging as one of the key issues for the 
European information space. (P4). Ett argument som stödjer detta är att 
digitalisering av bibliotekens material görs ”I vissa fall […] inte främst för att 
göra materialet mer tillgängligt, utan för att se till att det inte förstörs.” (P1P4). 
Det kan exempelvis handla om äldre, ömtåligt material. Även audiovisuellt 

                                                
48 Ram, Sudha m.fl. s. 89. 
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material tas upp, där det analoga formatet försämras med tiden49. Genom att 
digitalisera den typen av dokument kan det bevaras för framtiden och samtidigt 
kan fler människor ta del av dokument som annars skulle förvaras oåtkomligt 
för allmänheten. Tillgänglighet och bevarande hänger på det sättet ofta ihop 
som två sidor av samma mynt. En annan viktig aspekt av bevarande handlar 
om att ta hand om digitalt material, både digitaliserade verk och sådant 
material som skapades digitalt. Digitalt innehåll kan gå förlorat för att 
maskinvaran uppdateras och filer blir oläsliga eller på grund av att dataprogram 
byts ut i allt snabbare takt50.  

När det gäller vetenskapliga data förs argumentet om spårbarhet och 
möjlighet att upprepa undersökningar fram som ett viktigt argument. 
”Preserving research data is essential to ensure traceability and repeatability of 
experiments. Moreover, research often depends on past observations […].” 
(P2P4). Det måste vara möjligt att kontrollera de data som ligger till grund för 
en viss undersökning och andra forskare kan ha nytta av att upprepa 
experiment och sedan bygga vidare på resultat i sin egen forskning. Att kunna 
spåra data och upprepa undersökningar tolkar jag också som att det föreligger 
en säkerhetsaspekt i bevarandeargumentet.  

De argument som presenterats här visar tydligt, anser jag, vikten av att 
bevara det kulturella och det vetenskapliga arvet, både äldre material som ska 
digitaliseras och material som skapats i digital form. Bevarandet blir i många 
fall en förutsättning för att användare ska kunna ta del av visst kulturellt och 
vetenskapligt material. Det största problemet som kan identifieras i det här 
sammanhanget är att digitaliseringsarbete är oerhört resurskrävande och det 
råder stora skillnader mellan hur långt olika länder i Europa har kommit i det 
arbetet. Det finns visserligen möjlighet att söka EU-medel för att finansiera 
delar av arbetet, men det ekonomiska huvudansvaret ligger hos 
medlemsländerna. I The DigiCult Report görs en uppskattning att mindre än 
10 % av alla kulturinstitutioner i Europa har möjlighet att delta i den digitala 
utvecklingen på grund av bristande tekniska och ekonomiska resurser51. Risken 
finns att endast de rikaste länderna kan finansiera bevarandet av sitt kulturarv 
och att det material som kommer att finnas tillgängligt i ett europeiskt bibliotek 
inte blir representativt för hela Europa.  

                                                
49 Europeiska kommissionen, 2005. i2010:digitala bibliotek, s. 3.  
50 Europeiska kommissionen, 2005. i2010:digitala bibliotek, s. 4. 
51 The DigiCult Report, s. 258. 
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Ekonomi 
P5 Ett digitalt bibliotek skulle ge ökad ekonomisk betydelse för Europas 
bibliotek och andra branscher. (1) 
 

P1P5 Sysselsättningen inom biblioteksbranschen väntas öka i och med 
digitaliseringsarbetet. (1) 

 
P6 ”Digitaliseringen [kommer] att få betydande effekter för företag som 
utvecklar ny teknik.” (1) 
 
P7 ”Once digitised, our cultural and scientific heritage can be used as input for 
a wide range of information products and services. […] digital content and 
services will play a key role in the future growth of sectors such as education, 
culture, tourism, media, science and business.” (2) 
 

P1P7 ”Europe’s future prosperity as a knowledge-based economy and 
society depends on ready access to diverse information.” (2) 
 
P2P7 ”Making Europe’s cultural and scientific heritage available online 
provides an immense reservoir of starting materials for Europe’s artists and 
scientists.” (2) 

 
P8 ”The Council […] stress the contribution of creativity and creative 
industries to economic growth in Europe, and the need for a coordinated 
digitisation effort.” (3) 

 
P9 ”Preservation is also an area with considerable market potential (e.g. storage 
services) where Europe cannot afford to lag behind.” (4) 

Ekonomiargumenten täcker in flera olika aspekter av den ekonomiska 
betydelse som ett europeiskt digitalt bibliotek väntas få. Argumenten handlar 
dels om arbetsmarknad och sysselsättning, men även om utveckling av varor 
och tjänster inom etablerade och nya branscher.  

Det första argumentet jag har tagit upp är att ”Ett digitalt bibliotek skulle 
ge ökad ekonomisk betydelse för Europas bibliotek och andra branscher” (P5). 
Bibliotek och arkiv är idag viktiga institutioner för investeringar och 
sysselsättning. År 2001 sysselsatte europeiska bibliotek 336 673 personer på 
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heltid och hade 138 000 000 registrerade användare52. Om bibliotekens och 
arkivens verksamhet vidgades skulle deras betydelse på arbetsmarknaden 
ytterligare stärkas. Stödargumentet att ”Sysselsättningen inom 
biblioteksbranschen väntas öka i och med digitaliseringsarbetet” (P1P5), 
innebär att det kommer att krävas stora resurser i form av tid och arbetskraft för 
att genomföra det omfattande arbetet med att digitalisera bibliotekens material. 
Frågan är om dessa argument ska tolkas som ekonomiskt fördelaktiga eller som 
kostnader för samhället. Kulturinstitutioner i Europa är visserligen 
betydelsefulla arbetsgivare med många anställda, men de flesta av dessa 
institutioner är inte inkomstbringande verksamheter. Vissa bibliotek tar 
eventuellt ut avgifter för lånekort och vissa typer av lån och andra tjänster, men 
finansieras i huvudsak av offentliga medel. Detta diskuteras inte i något av de 
dokument jag har analyserat och tolkningen får därmed lämnas öppen.  

Kommissionen räknar även med att digitaliseringsarbetet kommer att skapa 
ekonomiska möjligheter för andra branscher. Till exempel hävdas att 
”Digitaliseringen [kommer] att få betydande effekter för företag som utvecklar 
ny teknik” (P6). Andra argument rör utveckling av nya produkter och 
mervärdestjänster som baseras på det material som har digitaliserats:  

Once digitised, our cultural and scientific heritage can be used as input for a wide range of 
information products and services. […] digital content and services will play a key role in 
the future growth of sectors such as education, culture, tourism, media, science and 
business (P7). 

Turism och utbildning nämns oftast som de branscher som kommer att få störst 
betydelse för dessa nya produkter och tjänster, men i citatet ovan nämns även 
media, kultur, vetenskap och affärsverksamhet generellt. Försäljning av digitalt 
lagringsutrymme tas upp som exempel på en av de nya tjänster som 
digitalisering kan ge upphov till; ”Preservation is also an area with 
considerable market potential (e.g. storage services) where Europe cannot 
afford to lag behind.” (P9). Det kan finnas anledning att betrakta en sådan 
utveckling kritiskt, som Ida Norberg påpekar, eftersom informationsmarknaden 
delvis riskerar att privatiseras. I förlängningen kan det komma att påverka den 
enskilde användarens valmöjligheter, till exempel om tillgången till viss 
information begränsas till ett fåtal stora sökmotorer, t.ex. Google och Yahoo53. 
Det finns givetvis inga garantier för vad som händer med informationsmaterial 

                                                
52 Europeiska kommissionen, 2005. i2010–digitala bibliotek, s. 2. 
53 Norberg, s. 55.  
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som hanteras av privata aktörer. Det finns dock en möjlighet att ett överstatligt 
projekt som det europeiska digitala biblioteket kan se till att allt material inte 
hamnar hos privata aktörer och att det därmed finns en större möjlighet till 
kontroll. 

Vikten av utveckling inom informationsproducerande och 
kunskapsbaserade branscher uttrycks i argumentet: ” Europe’s future prosperity 
as a knowledge-based economy and society depends on ready access to diverse 
information” (P1P7). Framtiden för Europas ekonomi ligger till stor del i 
utveckling av teknik och produktion av information och förmedling av 
kunskap. Andra exempel på branscher som får allt större ekonomisk betydelse 
är olika typer av skapande verksamhet, det som kallas för ”creative industries”. 
Satsning på digitalisering skulle kunna gynna även dem, vilket uttrycks i 
argumentet: ”The Council […] stress the contribution of creativity and creative 
industries to economic growth in Europe, and the need for a coordinated 
digitisation effort.” (P8). Det finns ingen helt vedertagen definition av 
begreppet creative industry. Genom en jämförelse med termen culture sector 
framkommer att då culture sector rymmer både konst, media och kulturarv och 
de professionella aktiviteter som är knutna därtill, både i privat och offentlig 
regi, så är termen creative industry mer associerad till en privat marknad och 
kan inkludera även reklam-, spel- och underhållningsbranscher såsom radio 
och TV54. Wiesand och Söndermann använder termen creative sector för att 
beskriva både verksamheter som är privata och statligt finansierade eller delvis 
beroende av statligt stöd. De vill visa på att det här är en bransch som är mer 
omfattande än man tidigare trott och att den sysselsätter allt fler människor. 
Till den här branschen räknas statliga kulturarvsinstitutioner som bibliotek, 
arkiv och museum, utbildningar med kulturell inriktning, såsom film- och 
musikskolor, konst och konsthantverk, kultur- och medieindustrier som bok- 
och filmmarknader. I den här sektorn arbetar uppskattningsvis 4,7 miljoner 
människor i Europa och det finns siffror som visar på en omsättning på över 
300 miljarder euro55. Det är tydligt att kultursektorn är en bransch att räkna med 
och satsningar kan ha effekter på ett flertal områden, inte bara tillväxt och 
sysselsättning. Wiesand och Söndermann pekar även på kultursektorns 
symboliska funktion, exempelvis för att profilera en stad eller ett kulturellt 
distrikt56. Den här utvecklingen kan härledas till det som kallas ”den kulturella 
vändningen”, det vill säga att kulturen har blivit allt viktigare som 

                                                
54 Wiesand, Andreas & Söndermann, Michael, 2005, s. 5-6. 
55 Wiesand, Andreas & Söndermann, Michael, 2005, s. 8. 
56 Wiesand, Andreas & Söndermann, Michael, 2005, s. 13. 
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marknadskraft och har även fått en alltmer framträdande plats i politiken57. De 
argument som presenterats hittills visar på att kultur, kunskap och utbildning 
ses som marknader som kan utvecklas och därmed ge upphov till fler 
arbetstillfällen. Ett av de områden som fokuseras i Lissabonstrategin är just 
betydelsen av kunskap och innovation för tillväxt58. Det övergripande målet är 
att säkerställa en god tillväxt inom EU och stärka ekonomin gentemot den 
globala konkurrens som råder. Satsningar på kunskap och utbildning ses som 
avgörande för att möta denna konkurrens. Förhoppningen är att det i 
förlängningen ska leda till utveckling av nya marknader och produkter. Vad 
som innefattas i begreppet innovation preciseras inte närmare i de dokument 
om Lissabonstrategin som jag tagit del av, men jag antar att utveckling av 
teknik för digitalisering och de mervärdesprodukter som nämns i samband med 
det digitala biblioteket skulle kunna vara exempel på sådana innovationer. Det 
finns anledning att knyta an till det som berördes i tidigare avsnitt om 
tillgänglighet avseende Lissabonstrategin, där tillgänglighet genom en väl 
utvecklad informationsstruktur sågs som centralt för att kulturarvet ska kunna 
användas av människor för studier, arbete eller fritid. Genom att bevara och 
tillgängliggöra kulturarvet ges det ett värde i sig, men i de argument som har 
presenterats ovan betonas även kulturarvets potentiella ekonomiska värde. 
Frågan är om det finns någon motsättning i dessa två perspektiv. Kommer det 
att finnas delar av kulturarvet som inte är värda att bevara om de inte betingar 
något ekonomiskt värde, det vill säga om det inte finns intresse att använda det 
i utbildningssyfte eller för produktion av en kommersiell informationsprodukt 
och vem eller vilka ska i så fall göra den bedömningen? Utifrån de argument 
som framkommit är det svårt att dra några slutsatser kring vad som är viktigast; 
bevarandet och tillgängliggörandet av kulturarvet i sig eller dess värde på en 
digital marknad som har som mål att öka tillväxten i EU och skapa fler 
arbetstillfällen. Å ena sidan kan man betrakta bevarande och tillgänglighet som 
en förutsättning för att överhuvudtaget kunna skapa en digital marknad och 
eventuella ekonomiska vinster kan ses som en bonus utöver det värde som 
tillgängligheten genererar i sig. Å andra sidan, om man intar en mer kritisk 
hållning, finns möjligheten att det är krav på tillväxt och en stark ekonomi som 
är styrande och att kulturen, både den samtida och kulturarvet, inte ges någon 
privilegierad ställning, utan får ett värde enbart baserat på dess lönsamhet.  

                                                
57 Frenander, Anders, 2007. Kulturpolitikens teoretiska universum; Paper till Bø-konferensen, s. 2. 
58 Europeiska kommissionen, 2005. Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens 
Lissabonprogram [2008-04-21]. 
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Ett argument som avser både vetenskapsmän och konstnärer av olika slag 
är att tillgängligheten till Europas kulturarv på nätet erbjuder ett omfattande 
material att utgå ifrån i det egna arbetet. ”Making Europe’s cultural and 
scientific heritage available online provides an immense reservoir of starting 
materials for Europe’s artists and scientists.” (P2P7). Det här argumentet är 
något svårtolkat, främst med tanke på de konstnärer som avses. Det framgår 
inte om materialet ska fungera som inspirationskälla, utbildningsresurs eller om 
materialet rent konkret ska kunna återvinnas för produktion av nya konstnärliga 
verk. Att däremot som forskare kunna utgå från vetenskapliga resultat i sitt 
eget arbete känns mer naturligt och självklart. 

Det råder en bred enighet i The DigiCult Report om att det är av största vikt 
att fortsätta utvecklingsarbetet på det informationsteknologiska området och att 
de enskilda medlemsländerna bör prioritera det, samt att EU bör vara med och 
medfinansiera nationella utvecklingsprojekt. En sådan utveckling är viktig för 
att kulturinstitutioner i Europa ska kunna konkurrera på den internationella 
marknaden59.  

Sammanfattningsvis visar de argument som faller under kategorin 
ekonomiargument att det finns höga förväntningar på vad ett europeiskt digitalt 
bibliotek och samarbete på digitaliseringsområdet kommer att innebära för 
arbetsmarknad och ekonomisk framgång i Europa och för de enskilda 
medlemsländerna. I många fall tycker jag dock att det saknas konkreta exempel 
och argumenten kan betraktas mer som visioner inför framtiden.  

Samordning 
P10 ”Ett digitalt bibliotek kan bli ett incitament att öka samordningen av 
digitaliseringsarbetet och därmed göra det snabbare och mer 
kostnadseffektivt.” (1) 
 

P1P10 ”Det är viktigt att skynda på arbetet då det finns andra 
biblioteksprojekt som ligger långt fram i utvecklingsarbetet, exempelvis 
Google, men även I Indien och Kina finns […] ambitiösa 
digitaliseringsplaner som omfattar material på olika språk.” (1) 

 
P11 ”Existing European initiatives must be linked systematically. (4) 
 

                                                
59 The DigiCULT Report, s. 258. 
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P1P11  ”Scientific digital repositories are of growing strategic relevance to 
Europe’s objectives, under the i2010 strategy, to build a Singe European 
Information Space. Europe has the opportunity to be in the front line of 
internationel developments in this field.” (2) 

Jag har valt att bryta ut en typ av argument, här benämnda 
samordningsargument, från i första hand ekonomiargumenten. Det finns en 
mängd argument som återkommer i källmaterialet som alla syftar till att påpeka 
vikten av att digitaliseringsarbetet samordnas, både mellan olika 
kulturarvsinstitutioner och mellan medlemsländerna. Argumentet för en ökad 
samordning är att göra digitaliseringsarbetet snabbare och mer 
kostnadseffektivt. Bakom detta argument ligger ett annat argument som inte är 
av direkt ekonomisk karaktär.  

Det är viktigt att skynda på arbetet då det finns andra biblioteksprojekt som ligger långt 
fram i utvecklingsarbetet, exempelvis Google, men även I Indien och Kina finns […] 
ambitiösa digitaliseringsplaner som omfattar material på olika språk. (P1P10) 

Det här argumentet tolkar jag som att det finns ett visst mått av prestige 
involverat i att lansera ett europeiskt digitalt bibliotek och visa att Europa 
ligger långt fram i utvecklingsarbetet avseende digitalt material. Dock är det så 
att endast en liten del av de europeiska samlingarna digitaliserats och arbetet 
går långsamt60. EU vill profilera sig som ett informationssamhälle, med en 
marknad som framförallt satsar på informationsteknologi och kunskap istället 
för traditionell industri, som i stor omfattning har flyttats till andra regioner, 
exempelvis Asien.  

Det europeiska digitala biblioteket har lanserats av verksamhetsområdet 
”Information Society and Media” som en del i ett större projekt för ökad 
livskvalitet för medborgare i EU. Det digitala biblioteket är ett av de 
flaggskeppsinitiativ som ingår i den satsningen. Andra exempel är ökad 
självständighet för den åldrande befolkningen och en satsning på den 
intelligenta bilen61. Dessa flaggskepp ska fungera som reklampelare för EU:s 
arbete för att öka unionens konkurrenskraft på det informationsteknologiska 
området.  

                                                
60 Europeiska kommissionen, 2005. i2010:digitala bibliotek, s 2. 
61 The European Commission & Information Society and Media, 2006. i2010: Digital Libraries 
Brochure. 
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Som argument för ökad samordning även av vetenskapligt material ser 
vi i citatet nedan att det är av största vikt för EU att ligga i framkant 
internationellt i utvecklingen av digitala lagringsutrymmen: 

Scientific digital repositories are of growing strategic relevance to Europe’s objectives, 
under the i2010 strategy, to build a Singe European Information Space. Europe has the 
opportunity to be in the front line of international developments in this field. (P1P11) 

Samordningsargumenten tolkar jag som resultat av en global konkurrens kring 
digitalt material och digitalt utrymme. För EU gäller det att se till att samla det 
europeiska kulturarvet i ett digitalt bibliotek innan bibliotek och andra 
institutioner eventuellt beslutar sig för att samarbeta med andra aktörer, 
exempelvis Google Book Search eller The World Library. Målet för flera av de 
aktörer som finns på den globala digitaliseringsmarknaden är att samla all 
världens kunskap och EU vill inte vara sämre. I en informationsbroschyr om 
det europeiska digitala biblioteket ställs frågan om satsningen kommer att 
kunna mäta sig med biblioteket i Alexandria som sägs ha innehållit mellan 30-
70% av världens kunskap62.  

Utrymmet på Internet kan tyckas oändligt, men för den som vill synas 
gäller det att skapa sig ett utrymme, såsom EU försöker i och med planerna för 
”a Single European Information Space”, som tydligt markerar gränserna till 
andra regioner och andra satsningar på Internet. Det är även viktigt att vara 
först för att framhäva sig som en konkurrenskraftig part på marknaden. Ett 
misslyckande skulle innebära förluster inte bara ekonomiskt sätt, utan även i 
fråga om prestige och anseende internationellt.  

Kultur och identitet 
P12 ”Promoting cultural and linguistic diversity through digital content 
creation.” (2) 
 

P1P12 ”It [online accessibility] will give Europe’s diverse and multilingual 
heritage a clear profile on the Internet. ” (3) 

 
P2P12 ”Digitisation offers citizens improved access to their local and 
community heritage” (2)  

                                                
62 The European Commission & Information Society and Media, 2007. Europe’s cultural and scientific 
heritage at a click of a mouse. 
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P3P12 ”Local cultural institutions, such as libraries, museums and archives 
[…] have to be mobilised to make best use of existing technologies to meet 
specific local information and learning needs.” (2) 

 
P13 Multilingual service […] will enable people to find and explore European 
digital cultural heritage material using the internet.” (2) 
 

P1P13 ”A common multilingual accesspoint would make it possible to 
search Europe’s distributed […] digital cultural heritage online. Such an 
accesspoint would increase its visability and underline common features. 
(3) 
 
P2P13 ”Multilinguality is also an issue for digital libraries of educational 
content, much of which remains monolingual or monocultural” (2) 

Många argument i källmaterialet handlar om att framhäva den kulturella och 
språkliga mångfald som finns i Europa. Bevarande och tillgänglighet ligger 
visserligen till grund för dessa argument, men eftersom kultur och kulturell 
mångfald har fått ett så stort utrymme i det material jag har studerat har jag valt 
att redovisa argument som specifikt berör dessa ämnen separat. Vikten av att 
visa och tillgängliggöra den mångfalden uttrycks i argumentet: ”It [online 
accessibility] will give Europe’s diverse and multilingual heritage a clear 
profile on the Internet” (P1P12). Vidare sägs att ”Digitisation offers citizens 
improved access to their local and community heritage” (P2P12). Digitalisering 
kan alltså skapa större möjligheter för människor att ta del av sitt lokala 
kulturarv. För att detta ska vara möjligt på lokal nivå poängteras vikten av att 
flera institutioner samarbetar för att nå bästa möjliga resultat och för att hålla 
kostnader nere: 

Local cultural institutions, such as libraries, museums and archives […] have to be 
mobilised to make best use of existing technologies to meet specific local information and 
learning needs. (P3P12) 

Vårt kulturarv, både på lokal och på nationell nivå, säger något om vilka vi är 
och var vi kommer ifrån. Det är vår historia och kulturarvet är en del av vår 
identitet. Just den här identitetsskapande aspekten av vårt kulturarv kan vara av 
betydelse i och med att digitaliseringen av det europeiska kulturarvet och 
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samling av det materialet i ett gemensamt bibliotek skulle kunna utgöra en 
byggsten i konstruktionen av en europeisk identitet. Även om många argument 
handlar om den mångfald av språk och kultur som finns i Europa så betonas 
även de gemensamma drag och likheter som finns. Flera forskare har 
intresserat sig för den utveckling som sker. Tony Bennett är en av dem som har 
förutsett en utveckling av nya kulturella nätverk som inte är kopplade till 
nationella projekt. Bennett frågar sig var kulturpolitiken kommer att ha sin 
fokus i framtiden. Står vi inför ett skifte från det nationella till det 
internationella eller kanske mot en mer regionalt baserad politik, såsom 
Europa, Amerika eller Asien?63 Om vi utgår från det europeiska 
digitaliseringsprojektet så är det politiska ansvaret delat. Initiativet till 
samordning av digitaliseringsarbetet i Europa och byggandet av ett gemensamt 
europeiskt bibliotek kommer från politiker på EU-nivå. Ansvaret för att 
materialet blir sökbart på flera språk och tillgängligt via en gemensam portal på 
Internet ligger också på EU-nivå. Genom forskningsanslag från EU 
uppmuntras utveckling av informationsteknik som exempelvis kan öka 
kompatibiliteten mellan nationella digitala samlingar och underlätta 
användning av materialet i en flerspråkig miljö. Det praktiska arbetet med 
digitaliseringen och urvalet av material är medlemsstaternas och de enskilda 
institutionernas ansvar64. Således är det den nationella kulturpolitiken som 
kommer att styra vilket material som kommer att finnas i det europeiska 
digitala biblioteket. EU står för idéerna och visionerna och tillhandahåller den 
gemensamma digitala infrastrukturen som är nödvändig. Det finns alltså inga 
övergripande riktlinjer för vad som ska bevaras annat än att den kulturella 
mångfalden framhålls som viktig och bör lyftas fram. Eftersom urvalet sker i 
varje medlemsland är det dock oroande att många medlemsländer helt saknar 
en uttalad nationell policy för hur kulturarvsinstitutioner ska arbeta med 
exempelvis urvalskriterier för kulturarv, både historiskt, samtida och framtida 
kulturarv. Att främja mångkultur och flerspråkighet betonas i the DigiCult 
Report som faktorer som kan ha en integrerande effekt i Europa65. Därför är det 
slående att det saknas en övergripande strategi för hur den kulturella mångfalden 
ska tas tillvara, vilket innebär att det är varje medlemslands urvalspolicy, eller 
brist på en sådan, som ligger till grund för vad som ska väljas ut och därmed 
också vad som ska väljas bort. Seyla Benhabib diskuterar just den utmaning 
som en sådan integration av olika kulturer kan innebära för EU. För det första 

                                                
63 Bennett, s. 20. 
64 Europeiska kommissionen, 2005. i2010: Digitala bibliotek, s. 6. 
65 Ibid. 
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intar Benhabib en kritisk hållning till vissa antaganden kring kulturellt 
erkännande som råder idag, bland annat att erkännande av olika kulturyttringar 
bottnar i en tanke om demokratisk jämlikhet mellan alla kulturella 
uttrycksformer och att olika kulturer är unika och definierbara enheter66. Detta 
sätt att betrakta mångkultur, som en mosaik, där alla delar ges lika stort 
utrymme inom en större helhet och därmed också ses som jämlika, är enligt 
Benhabib direkt felaktigt. Det går inte att se på olika kulturer som statiska 
enheter, utan man ”bör betrakta mänskliga kulturer som ständiga 
(åter)skapanden av och förhandlingar om föreställda gränser […].”67 Benhabib 
förespråkar en komplex kulturell dialog, och det är i det civila samhällets 
offentlighet som den mångkulturella kampen har sin plats68. Jag tolkar det som 
att denna dialog skulle vara ett mer framgångsrikt sätt att integrera olika 
kulturer. Framförallt bottnar en sådan dialog i tanken att kulturella grupper är 
föränderliga och måste tillåtas vara det. Fri självtillskrivning och frihet att 
ansluta sig och träda ut ur en grupp av kulturell, religiös eller språklig karaktär 
är enligt Benhabib viktiga normativa principer69. Mångkultur och integration är 
stora och komplexa ämnen och det är viktigt att det förs en diskussion kring 
dessa frågor på europeisk nivå. Frågan är var denna diskussion kan äga rum. I de 
dokument som jag har studerat framförs inga argument för att mångkultur på 
något vis skulle vara problematiskt, utan det verkar råda en syn på kulturella 
grupper som delar i en mosaik, som bör bevaras och lyftas fram som enskilda 
enheter. I de fall det förekommer en diskussion är det på nationell nivå eller 
inom enskilda kulturarvsinstitutioner, om vi utgår från det som framkommit i 
The DigiCult Report. Vilka konsekvenser kan detta få? Risken finns att kultur 
och kulturell identitet kopplas till nationalitet och medborgarskap, och därmed 
lämnas många grupper i Europa utanför den gemenskapen. Det gäller 
exempelvis människor som lever och arbetar i Europa, men som inte är 
medborgare i något europeiskt land. De människorna blir på många sätt osynliga 
och deras röster blir inte hörda trots att de påverkas av beslut som fattas av 
EU. Finns det möjlighet för dessa människor och den kultur de representerar att 
ingå i en gemensam europeisk kulturell gemenskap? För att det ska bli möjligt 
att integrera hela den kulturella mångfald som finns i Europa är det viktigt att 
föra en diskussion kring dessa frågor. Skapandet av ett europeiskt digitalt 
bibliotek skulle kunna utgöra ett bra tillfälle att resonera kring kulturell 
                                                
66 Benhabib, Seyla, 2004. Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder, 
s. 23. 
67 Benhabib, s. 27. 
68 Benhabib, s. 142. 
69 Benhabib, s. 193. 
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mångfald och hur man på bästa sätt integrerar olika grupper eller riktningar i en 
känsla av gemenskap i Europa.  

I Europa finns inte bara en mångfald av olika kulturer, utan också många 
olika språk. För att det ska bli möjligt för människor med olika språk att kunna 
uppleva och ta till sig det gemensamma kulturarvet behöver det finnas en 
flerspråkig ingång till samlingarna. Huvudargumentet är: ”Multilingual service 
[…] will enable people to find and explore European digital cultural heritage 
material using the internet.” (P13). På så sätt skulle det finnas större möjligheter 
att uppleva det europeiska kulturarvet, oavsett språk, och kunna se de 
gemensamma drag som finns, precis som det sägs i ett av stödargumenten: 

A common multilingual accesspoint would make it possible to search Europe’s distributed 
[…] digital cultural heritage online. Such an accesspoint would increase its visability and 
underline common features. (P1P13) 

Det finns även andra fördelar med att kunna söka på flera språk i digitala 
samlingar och ett av argumenten i källmaterialet rör digitala bibliotek med 
samlingar av utbildningsmaterial. ”Multilinguality is also an issue for digital 
libraries of educational content, much of which remains monolingual or 
monocultural” (P2P13). Tanken om kultur som en demokratisk rättighet 
genomsyrar dessa argument. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av kultur, 
information och även utbildningsmaterial.  

Argumenten kring kultur och identitet fokuserar framförallt på kulturell 
och språklig mångfald och vikten av att bevara och tillgängliggöra både lokalt 
och nationellt kulturarv och flerspråkiga ingångar till samlingarna bedöms som 
centralt för att nå ut till så många som möjligt. Samtidigt betonas vikten av att 
synliggöra de gemensamma kulturella drag som finns i det europeiska 
kulturarvet.  
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Det digitala biblioteket och EU:s kulturpolitik 

Målen för kulturpolitiken i EG-fördraget utgår ifrån de europeiska ländernas 
gemensamma historia och vikten av att sprida och bevara det europeiska 
kulturarvet. Artikel 151, andra paragrafen lyder: 

Gemenskapens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och 
vid behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller  

-att förbättra kunskaperna om och sprida de europeiska folkens historia 
-att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse […].70 

De argument i undersökningen som avser tillgänglighet och bevarande passar 
väl in i dessa övergripande mål. Argumenten för det digitala biblioteket visar 
att det är möjligt att på ett mycket effektivt sätt sprida det europeiska kulturella 
och vetenskapliga arvet digitalt via Internet och därmed nå fler människor än 
som tidigare varit möjligt samt att på ett säkert sätt kunna bevara detta material 
för eftervärlden. Vidare avseende den mångfald av kultur och språk som finns i 
Europa står att läsa i artikel 151, andra paragrafen: 

Gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för 
dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det 
gemensamma kulturarvet.71 

Målet för det europeiska kultursamarbetet är dels att stödja nationellt och lokalt 
förankrad kultur och dels att främja en europeisk kultur, som utgår från det 
gemensamma kulturarvet. Dessa mål går tydligt att urskilja i argument inom ett 
par av de teman som presenteras i undersökningen, till exempel att 
digitalisering gör att människor får bättre tillgång till sitt lokala kulturarv 
(P2P12), att ökad tillgänglighet kan leda till att människor lättare kan ta till sig 
och uppskatta sitt eget och andras kulturarv (P1P1) och att ett digitalt bibliotek 
synliggör den kulturella mångfald som finns i Europa (P12) samt visar på de 
gemensamma drag som finns (P1P12).  

                                                
70 EG-fördraget, artikel 151. 
71 EG-fördraget, artikel 151. 
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I programmet Kultur lyfts målet att framhäva det gemensamma kulturarvet 
fram ytterligare och en europeisk kulturell identitet ges en mer konkret 
innebörd: 

Programmets övergripande mål är att stärka det kulturområde som delas av människorna i 
Europa och som grundar sig på ett gemensamt kulturarv genom att utveckla samarbetet på 
kulturområdet mellan skapande konstnärer, aktörer på kulturområdet och 
kulturinstitutioner i länder som deltar i programmet och på så vis främja framväxten av ett 
europeiskt medborgarskap. 

Om man vill ha medborgarnas fulla stöd till och aktiva deltagande i den europeiska 
integrationen bör större tonvikt läggas vid deras gemensamma kulturella värderingar och 
rötter som en av de centrala delarna i deras identitet och tillhörighet i ett samhälle som 
grundas på frihet, rättvisa, demokrati, respekt för mänsklig värdighet och integritet, 
tolerans och solidaritet […].72 

Här framförs med stor tydlighet att det är ett stärkt europeiskt medborgarskap 
som är målet med att lyfta fram Europas gemensamma kulturarv och samtidigt 
betonas antagandet att det finns en europeisk identitet som grundar sig på 
gemensamma värderingar. En av dem som har studerat EU:s kulturpolitik på 
ett övergripande plan är Benita Lipps. Hon utgår ifrån ett urval kulturpolitiska 
dokument som hon menar bygger just på idén om en gemensam europeisk 
historia och som har som mål att skapa en europeisk identitet. Lipps ser talet 
om en europeisk identitet som grundat på en förenklad syn på Europas historia 
och som inte tar hänsyn till den mångfald av kulturer som finns. Den här 
påstådda identiteten uttryckts av Lipps som ”from Plato to Nato” och förklaras 
i citatet:  

This approach draws a direct line from Greece via Rome, Christianity and the Renaissance 
to modern European democracy. Not only is each accomplishment based on the 
achievements of former periods, they all served to make the European Union what it is 
today.73 

Benita Lipps intar en kritisk hållning till, vad hon anser vara, en konstruerad 
europeisk identitet som bygger på uppfattningen att det finns en gemensam 
europeisk historia och gemensamma kulturella och etiska värderingar. 
Anledningen är bland annat att idén bygger på att det finns en gräns gentemot 
det som är icke-europeiskt. Den här gränsdragningen sker framförallt, enligt 
Lipps, gentemot islamsk kultur och Turkiet, som inte har någon plats i den 

                                                
72 Europaparlamentet och europeiska rådet, Beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om 
inrättande av programmet Kultur (2007-2013). 
73 Lipps, Benita, 2003. The Emperors’ New Clothes, s. 24-25.  
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europiska kristna kulturen74. Syftet med att försöka skapa en europeisk identitet 
och dra gränser till det som ligger utanför EU, är att uppnå hegemoni och 
därigenom legitimera systemet, det vill säga EU75. Jag uppfattar inte Benita 
Lipps som kritisk till EU som politiskt system, utan till den grund som de 
politiska besluten bygger på, nämligen att det finns en europeisk kulturell 
gemenskap. Den kulturella gemenskapen riskerar att få som följd en 
exkluderande funktion gentemot det som inte uppfattas som europeiskt, istället 
för att syfta till att inkludera hela den mångfald som finns i Europa.  

I programmet Kultur identifieras även kulturen som en betydande 
ekonomisk sektor, en industri som i allt större utsträckning bidrar till den 
europeiska ekonomin i stort. Kulturen bör därför ha en roll i en bredare politisk 
utveckling. I argumenten för det digitala biblioteket är synen på kultur som en 
industri bland andra framträdande, det talas till exempel om ”creative 
industries” (P8), vilket likställer kultursektorn med andra kommersiella 
branscher. I programmet Kultur betonas även att ”kultursektorn i sig är en 
viktig arbetsgivare och det finns dessutom ett klart samband mellan 
investeringar i kultur och ekonomisk utveckling.” De ekonomiska investeringar 
som görs i skapandet av det digitala biblioteket väntas ge avkastning i form av 
ökad sysselsättning inom bibliotekssektorn och andra branscher knutna till 
digitalisering (P1P5), men också ökad tillväxt inom branscher som utbildning 
och turism tack vare utveckling av så kallade mervärdesprodukter (P7).  

I undersökningen har framkommit argument som handlar om att ge den 
europeiska unionen en tydlig profil internationellt, exempelvis genom att 
framhäva en gemensam kultur och historia, vilket får stöd i programmet 
Kultur: 

En aktiv kulturpolitik som har som mål att bevara den europeiska mångfalden och främja 
Europeiska unionens gemensamma kulturinslag och kulturarv kan bidra till att göra 
unionen mer synlig utåt.76 

Argumenten för ett europeiskt digitalt bibliotek bygger i flera avseenden vidare 
på detta övergripande mål att synliggöra unionen, både genom ekonomisk och 
teknisk utveckling som ger genomslag internationellt, men även genom att 
lyfta fram europeisk kultur och historia och ge den en tydlig profil på Internet.  

                                                
74 Lipps, s. 38. 
75 Lipps, s. 33. 
76 Europaparlamentet och europeiska rådet, Beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om 
inrättande av programmet Kultur (2007-2013). 
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Denna sammanställning visar på att det finns en del tydliga övergripande 
riktlinjer för en europeisk kulturpolitik, och att det digitala biblioteksprojektet 
kan ses som ett realiserande av den politiken i flera avseenden. Den 
övergripande politiken, som jag ser det, går främst ut på att skapa en känsla av 
kulturell gemenskap för att i förlängning kunna stärka det europeiska 
medborgarskapet, som idag inte har någon egentlig praktisk betydelse, utöver 
det nationella medborgarskapet. Kulturens ekonomiska potential är också en 
viktig anledning till att det behövs en kulturpolitik på EU-nivå.  

Dessa dokument kan dock inte påstås utgöra någon omfattande 
kulturpolitik och det finns många som argumenterar för kulturens positiva 
inverkan på många områden och att det därför behövs en mer detaljerad 
kulturpolitik samt att de kulturella ramprogrammen får ett ökat finansiellt stöd. 
Gottfried Wagner, ordförande i the European Cultural Foundation, identifierar 
inte mindre än nio områden som centrala för en utökad europeisk kulturpolitik. 
Utöver de som framkommit ovan avseende europeiskt medborgarskap och 
kulturens ekonomiska potential återkommer flera teman som diskuterats i 
anslutning till det digitala biblioteket. Ett exempel är kulturell mångfald och 
integration, där kulturpolitiken ses som ett redskap för ett utökat kulturellt 
samarbete och där kulturpolitiken bör vara speciellt anpassad för att lyfta fram 
den mångfald som finns. Ett annat exempel är något Wagner kallar 
transnationellt och transkulturellt kulturarv, som existerar utöver det lokala och 
nationella kulturarvet. Det behövs en kulturpolitik som tar hänsyn till denna 
flexibilitet, att kulturarv kan vara gemensamt över nations- och kulturgränser 
och har förmåga att förändras över tid, vilket blev tydligt i Benhabibs 
resonemang i anslutning till kultur och identitetsargumenten, nämligen att 
kulturella grupper inte kan ses som statiska enheter. Wagner poängterar att 
Europa inte får bli ett museum av kulturell mångfald. Vidare behövs en 
kulturpolitik som tar hänsyn till utbyte med andra länder utanför EU, 
framförallt med länder som väntar på att bli medlemmar och de närmaste 
grannländerna, vilket skulle vara strategiskt viktigt för unionen. Detta är ett 
område som jag tycker saknas i argumentationen för det digitala biblioteket. 
Argumenten är framförallt centrerade kring det europeiska kulturarvet och 
europeiska institutioner och marknader, men jag tror framförallt att ett 
samarbete med EU:s grannländer kan vara fruktbart, då det europeiska 
kulturarvet inte begränsas till EU:s medlemsländer, samt att det skulle vara 
ekonomiskt fördelaktigt att involvera andra marknader för handel med 
exempelvis digital teknik och den kunskap som förvärvas i hur ett digitalt 
bibliotek konstrueras. Något som blir tydligt för den som försöker få en 



 40 

överblick över den kulturpolitik som förs i EU är att det inte finns något samlat 
grepp, utan ansvaret ligger på flera verksamhetsområden inom EU. Det finns 
inte heller några riktlinjer eller tydliga avgränsningar mellan EU:s ansvar och 
medlemsländernas ansvar. Därför kan det, som Wagner påpekar, behövas olika 
funktioner både på EU-nivå och nationell nivå för övervakning, forskning och 
statistik som kan ligga till grund för utvärdering och jämförelse mellan olika 
länder. Wagner efterlyser även, precis som Benhabib, en arena för kulturell 
debatt där nya media kan komma till användning77.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en europeisk kulturpolitik håller på att ta 
form, men att det finns en hel del att göra för att se till att den utvecklas på ett 
framgångsrikt sätt.  

                                                
77 Wagner, Gottfried, 2007. Europe Needs New Cultural Policies, s. 174-175. 
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Slutsatser och diskussion 

Resultatet av argumentationsanalysen visar på en stor spridning av argument 
som stöd för skapandet av ett europeiskt digitalt bibliotek. Det finns dock vissa 
centrala teman som återkommer i källmaterialet. Jag har valt att kalla dessa 
teman tillgänglighet, bevarande, ekonomi, samordning och kultur och identitet 
och det är den uppdelningen som får ligga till grund för en diskussion kring 
vilka de huvudsakliga syftena är bakom det digitala biblioteket. Som jag ser det 
är det är det framförallt argument kring tillgänglighet och bevarande som 
genomsyrar det material jag har studerat. Det är den typ av argument som är 
mest frekventa och som även utgör en grundläggande förutsättning för övriga 
målsättningar. Det huvudsakliga syftet är alltså att göra Europas kulturella och 
vetenskapliga arv tillgängligt, så att människor på ett enkelt sätt kan ta del av 
de samlingar som finns runt om i Europa. Tanken är att materialet på så sätt ska 
kunna användas på olika sätt. Framförallt betonas forskning och utbildning 
som områden som särskilt kan dra nytta av att kulturellt och vetenskapligt 
material görs tillgängligt digitalt. Ett annat syfte bakom det digitala biblioteket 
är digitalisering som en metod att bevara äldre och ömtåligt material som 
annars riskerar att förstöras. Genom samarbete kring ett digitalt bibliotek kan 
det arbetet underlättas, inte minst ekonomiskt. Digitaliseringen innebär en 
möjlighet för fler människor att ta del även av ömtåligt material och på det 
viset blir bevarande och tillgänglighet förenligt på ett sätt som tidigare inte var 
möjligt.  

Bevarande och tillgänglighet till Europas kulturarv digitalt via Internet har 
gett upphov till många idéer kring hur detta material kan utnyttjas som en 
potentiell ekonomisk resurs. Ett viktigt syfte bakom det digitala biblioteket, 
som framkommit i argumentationsanalysen, är möjligheten att utnyttja det 
digitala materialet för att skapa nya informationsprodukter och utveckla nya 
ekonomiska marknader. Jag var inledningsvis förvånad över att den här typen 
av argument fick så stort utrymme i källmaterialet samt att olika ekonomiska 
aspekter av digitalisering och kulturellt material hade förankring i så många 
övergripande politiska dokument att det fick mig att fundera på om det var 



 42 

möjligheten att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen som var den drivande 
faktorn bakom biblioteksprojektet. Det digitala biblioteksprojektet ser jag som 
ett resultat av flera övergripande strategier för att stärka tillväxten inom EU och 
skapa fler arbeten. Kultur, kunskap och information betonas i flera ramverk 
som tillgångar med ekonomisk potential och den nya digitala tekniken gör det 
möjligt att utnyttja den potentialen till fullo. Denna utveckling kommer 
säkerligen att ha positiva effekter både för enskilda individer, som på ett enkelt 
sätt kan tillgodogöra sig de informationsresurser och kunskapskällor som finns 
i Europa, samt för den europeiska marknaden. Den risk som jag kan se är dock 
om ekonomiska hänsyn tillåts stå över tanken att bevara och tillgängliggöra 
Europas kulturarv och att det arbetet har ett värde i sig.  

Något som betonas som speciellt värdefullt i källmaterialet, är den 
kulturella mångfald som finns i Europa och att den mångfalden bör bevaras och 
lyftas fram. Argumentationsanalysen visar på ett tudelat syfte bakom det 
digitala biblioteket i det här fallet. Dels framförs argument för att lyfta fram 
den kulturella mångfalden och vikten av att människor har tillgång till sitt 
lokala kulturarv och dels förs det fram argument för att belysa gemensamma 
europeiska drag. I de dokument jag har studerat i anslutning till det digitala 
biblioteket finns det mycket som talar för att det bakom dessa argument finns 
ett gemensamt syfte, nämligen att skapa en känsla av större samhörighet och 
solidaritet mellan människor i Europa. Detta mål kan uppnås dels genom att 
lyfta fram olika kulturella, religiösa och etniska grupper i Europa och att den 
processen i förlängningen kan leda till en ökad integration och dels genom att 
visa att det finns många likheter mellan olika kulturer i Europa och att det kan 
göra att människor i större utsträckning identifierar sig som européer.  

En annan aspekt av digitalisering som framkommit i undersökningen är 
den internationella konkurrens som råder. Jag får en känsla av en slags 
kapplöpning, där den som digitaliserat störst mängd material och gör det 
sökbart på Internet har vunnit. EU vill visa att Europa ligger i framkant på det 
här området; ett informationssamhälle där kunskap och teknisk utveckling står i 
centrum. Det digitala biblioteket kommer därmed att fungera som en 
reklampelare för det europeiska informationssamhället. Det är i de argument 
som jag kallar samordningsargument som detta syfte görs tydligt. Det finns 
visserligen ingen skarp gräns mellan dessa argument och de som redovisas som 
ekonomiska. Den skillnad som kan urskiljas är dock att de ekonomiska 
argumenten i större utsträckning kan ha tillkommit som ett resultat av 
övergripande krav på tillväxt och sysselsättning och samordningsargumenten är 
mer direkt kopplade till konkurrens från andra stora digitaliseringsprojekt. När 



 43 

det digitala biblioteksprojektet lanserades 2005, så hade exempelvis Google 
redan inlett sitt samarbete med flera stora europeiska universitetsbibliotek. 
Vinsten i det här fallet är inte enbart av ekonomisk karaktär, utan har mer att 
göra med internationellt anseende och prestige.  

En av frågeställningarna inledningsvis var vilken kulturpolitik som det 
digitala biblioteket är ett resultat av. Det som har framkommit i 
argumentationsanalysen är att beskrivningarna av det digitala biblioteket ofta 
är relativt allmänt hållna och av visionär karaktär. Det ges exempelvis inga 
konkreta exempel på vilka urvalskriterier som ska gälla. Det kulturpolitiska 
ansvaret är delat mellan de enskilda medlemsstaterna och EU. EU står för de 
övergripande riktlinjerna och det är upp till medlemsländerna att omvandla 
dessa riktlinjer till mer konkreta handlingsplaner. Det som är intressant är att 
det digitala biblioteksprojektet kan ses som ett tecken på att EU vill ha ett 
större inflytande på kulturpolitiken i framtiden. Det är inte längre enbart en 
nationell angelägenhet. Tony Bennett diskuterar bland annat kulturpolitikens 
koppling till staten och menar att dagens kulturpolitik i västvärlden ofta är en 
fortsättning av den politik som fördes under tidigare politiska system, vilken 
syftade till att stödja kulturella aktiviteter som framhävde ett folks, en nations 
eller ett politiskt systems storhet och särdrag78. Globaliseringen får dock 
konsekvenser genom ökande internationell konkurrens och större påverkan på 
frågor som tidigare enbart varit av nationell relevans. Förskjutningen av 
kulturpolitiken mot fler transnationella samarbeten kan ses som ett resultat av 
denna utveckling. Den europeiska kulturpolitiken blir därmed ett sätt att 
framhäva den europeiska unionens storhet och dess folks särdrag med målet att 
stärka unionen och skapa en större känsla av samhörighet.  

Vad kommer då det digitala biblioteket, sett ur ett europeiskt 
kulturpolitiskt perspektiv, att få för konsekvenser för EU och dess medborgare? 
För EU finns möjligheten att genom ett positivt mottagande av det digitala 
biblioteket, vinna stöd för den mer övergripande kulturpolitiken och i 
förlängningen uppnå en större legitimitet även på andra politiska områden. För 
enskilda medborgare kan det digitala biblioteket och en gemensam 
kulturpolitik leda till att fler uppfattar sig som européer. Enligt den statistik 
som Lipps hänvisar till identifierar sig fortfarande det stora flertalet människor 
i Europa i första hand med sin nationella identitet och i andra hand som 
européer, vilket givetvis får konsekvenser för unionens stöd79. Dessvärre är 

                                                
78 Bennett, Tony, 2001, ”Cultural Policy–Issues of Culture and Governance”, s 13. 
79 Lipps, 2003, s. 39. 



 44 

frågor kring en eventuell europeisk identitet och den kulturella mångfald som 
finns i Europa inte helt okomplicerade. Det finns en uppfattning i de 
kulturpolitiska dokument jag har studerat att det finns en specifik europeisk 
kultur, och att det digitala biblioteket skulle kunna lyfta fram den. Varje försök 
till definition av vad som är europeiskt kan dock aldrig bli annat än godtycklig. 
Benhabib tar som exempel att: 

För vissa är Europa inte en kontinent, en ren geografisk beteckning, utan ett ideal, 
födelseort för den västerländska filosofin och upplysningen, för demokratiska revolutioner 
och mänskliga rättigheter. För andra är Europa ett fikonlöv bakom vilket det stora 
finanskapitalet döljer sig för att montera ner Unionens välfärdsstater.80 

Oavsett om vi betraktar Europa som geografi eller ideal är det tydligt att det är 
komplicerat att dra någon gräns kring vad som är europeiskt, vad som ska 
inkluderas och vad ska exkluderas? Även om man intar ett mångkulturellt 
perspektiv, blir frågor om inkludering och exkludering angelägna. Därför är det 
så viktigt att det förs en diskussion kring vilken roll kulturell identitet spelar i 
Europa. Om det digitala biblioteket ska representera hela Europas kulturella 
och vetenskapliga arv är dessa frågor angelägna och visar på att det behöver 
föras en komplex kulturell dialog, som Benhabib förespråkar.  

I och med medlemskapet i EU fattas många beslut som rör människors 
vardag inte längre i de nationella parlamenten, utan på EU-nivå. Detta är 
tydligt inte minst när det gäller kulturpolitiken som diskuterats ovan. Besluten 
påverkar dessutom människor över nationsgränserna och därför behövs en 
arena där det kan föras en diskussion kring frågor på europeisk nivå som berör 
medborgare i alla medlemsländer. Inledningsvis ställdes frågan om ett 
europeiskt digitalt bibliotek skulle kunna fungera som en modern digital 
offentlighet. Det finns flera argument som visar på en plan för att skapa en 
gemensam europeisk offentlighet på Internet. Bland annat nämns 
konstruktionen av det som kallas ”a Single European Information Space”, där 
den tekniska grunden läggs för att fler människor i Europa på ett snabbt och 
säkert sätt ska kunna få tillgång till olika typer av informationsmaterial81. När 
det gäller vetenskapliga data och forskningsresultat talas det om ”a European 
eInfrastructure”, som ska göra det möjligt för framförallt studenter och forskare 
att ta del av och sprida vetenskaplig information på ett effektivt och säkert sätt 

                                                
80 Benhabib, Seyla (2004). Jämlikhet och mångfald”, s. 199-200- 
81 The European Commission, 2005. i2010–A European Information Society for growth and employment, 
s. 4. 
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på Internet.82 Det digitala biblioteket ser jag som navet i denna digitala 
infrastruktur, den gemensamma ingången till de samlade resurserna. Det 
digitala biblioteket blir centrum i ett nätverk av olika samlingar, på det vis som 
uttrycks i argumentet om bibliotekens roll i den digitala tidsåldern som ”[…] 
gateways enabling access to other collections”.83 Habermas ursprungliga teori 
om en borgerlig offentlighet byggde på ett antal principer, bland annat att de 
som deltog i debatten var jämlika och att det var den rationella diskussionen 
som stod i centrum. Vidare var den borgerliga offentligheten i princip 
inkluderande.84 Om det digitala biblioteket ska uppfylla dessa kriterier anser jag 
att det brister i vissa avseenden. Målet med det digitala biblioteket är att så 
många som möjligt ska få tillgång till materialet och därmed kan alla som har 
tillgång till en dator och Internetuppkoppling inkluderas i projektet, samt ta del 
av de resurser som finns oberoende av social eller kulturell tillhörighet, 
utbildningsnivå eller dylikt. I det här avseendet blir den flerspråkiga ingången 
till biblioteket avgörande för tillgängligheten. Därigenom uppfylls principerna 
om jämlikhet och inkludering. Däremot finns det inget i källmaterialet som 
tyder på att det digitala biblioteket kommer att få någon social funktion som 
mötesplats där åsikter kan utbytas via interaktiva funktioner. Det är framförallt 
tillgång till och spridning av kulturellt och vetenskapligt material som står i 
fokus. Utifrån dessa förutsättningar, vad finns det för fördelar med att istället 
betrakta det digitala biblioteket som en del i det civila samhället, utifrån Deans 
resonemang. I en jämförelse mellan Habermas offentlighet och det civila 
samhället påstår hon följande: 

Whereas the ideal of the public sphere relies on abstracting norms of equality, inclusivity, 
publicity, rationality, and authenticity from a few, usually elite, social locations, the 
notion of civil society embeds interaction in the media, associations, institutions, and 
practices that configure contemporary politics.85 

Att betrakta det digitala biblioteket som en del av det civila samhället, jämte 
andra institutioner, organisationer och sammanslutningar som alla på olika sätt 
interagerar med varandra, leder till att det förlorar sin särställning som offentlig 
arena. Cirkulation av information och diskussion kring aktuella ämnen förs i 
alla delar av det civila samhället. I Deans analytiska modell finns en 

                                                
82 The European Commission & Information Society and Media, 2006. i2010–Digital Libraries 
Brochure, s. 2. 
83 The European Commission & Information Society and Media, 2006. i2010–Digital Libraries 
Brochure, s. 8. 
84 Habermas, 1991, s. 36-37. 
85 Dean, 2001, s. 247. 
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uppdelning mellan stat, ekonomi och det civila samhället, där de får olika roller 
men alltid influerar och går i varandra86. Till skillnad från Habermas 
offentlighet, som är frikopplad från staten och ekonomin, är det digitala 
biblioteket ett projekt i allra högsta grad en del i ett politiskt system och 
sammankopplat med marknaden. Habermas argumenterar istället för en 
politisk offentlighet i kontrast till det civila samhället. Han vidhåller att det är 
av största vikt att alla liberala demokratier strävar efter en politisk offentlighet 
där en kritisk och rationell diskussion kan äga rum87. Det civila samhället, en 
alltför vag sammanslutning, influerad av media, kan inte erbjuda en sådan 
arena för politisk diskussion som behövs i ett demokratiskt samhälle88. På 
senare år har Habermas intresserat sig alltmer för EU och vilken form en 
eventuell europeisk offentlighet skulle kunna anta. I den ursprungliga teorin 
var ju den borgerliga offentligheten knuten till nationalstaten och såg den som 
en motpart. För EU:s del förespråkar Habermas något han kallar en 
paneuropeisk offentlighet, som länkar samman de nationella offentliga 
arenorna, och där en diskussion kring gemensamma frågor kan föras parallellt. 
Dean vänder sig mot detta sätt att lösa problemet med en offentlighet i en 
digital miljö, genom att tala om flera offentligheter. Om dessa offentligheter 
delar samma normer är de del av en enda offentlighet, och om de inte delar 
samma normer är de exkluderande gentemot deltagare med avvikande normer 
och uppfyller därmed inte inkluderingsprincipen89. Dean vill istället tala om en 
politisk arkitektur som har sin grund i nätverk, inte offentligheter90. Kanske är 
det så att Habermas teori om en borgerlig offentlighet är hopplöst förlegad och 
bör ses endast som en idealiserad form av offentlig kommunikation som inte 
kan existera i dagens samhälle. Trots försök att uppdatera teorin och anpassa 
den till dagens Europa så håller resonemanget inte riktigt. Jag tror inte det är 
möjligt att det kan existera en digital offentlighet, enligt Habermas mönster, 
som är helt frikopplad från staten och marknaden och som inte låter sig 
influeras av och använda media. Frågan är om det ens är eftersträvansvärt. Det 
kan visserligen vara en svår balansgång, men jag tror ändå att det är nödvändigt 
med ett större samarbete mellan kulturella projekt och marknaden, där båda har 
något att vinna. Om det digitala biblioteket kan utvecklas och bli framgångsrikt 
som kunskapskälla och också leda till fler arbetstillfällen inom ett flertal 
branscher och en ökad tillväxt i Europa så kan ett sådant samarbete vara 
                                                
86 Dean, 2001, s 252. 
87 Habermas, 1991, s. 441. 
88Habermas, 1991, s. 455. 
89 Dean, Jodi. ”Why the Net is not a Public Sphere”. Constellations Volume 10, nr 1, 2003, s. 96-97. 
90 Dean, 2003, s. 95. 
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positivt. Även om det digitala biblioteket förlorar sin särställning i samhället 
om det inte ses som en digital offentlighet, så betyder inte det att det inte 
kommer att spela en viktig roll för att göra information, kultur och kunskap 
tillgängligare och för att föra människor i Europa närmare varandra. Jag tror 
fortfarande att det digitala biblioteket kan vara en viktig del i det nätverk av 
samlingar och resurser som kommer att inkluderas. Det digitala biblioteket kan 
således ses som ett nav i ett digitalt nätverk, som är en del i det civila 
samhället, och där diskussioner och utbyte av information sker i alla dess delar. 
Det är i alla institutioner som ingår i det nätverk som utgör det civila samhället 
som den komplexa kulturella dialog som Benhabib efterlyser kan föras. Det 
digitala biblioteket kan utgöra ingången till det nätverket. Det civila samhället 
är skiljt från staten och marknaden men är ofrånkomligt influerade av varandra.  

Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har fokus varit det digitala biblioteket och EU:s kulturpolitik. En 
frågeställning som inte har tagits upp här är vilken roll den nationella 
kulturpolitiken får i framtiden. Kommer dess ställning att försvagas som ett 
resultat av en fortsatt utveckling av kulturpolitiken på EU-nivå?  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är hur de som skapar morgondagens 
kulturarv påverkas av EU:s kulturpolitik, samt på vilket sätt konstnärer, 
författare och andra kulturarbetare kan dra nytta av den nya digitala tekniken i 
sitt dagliga arbete.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats har varit att studera ett digitalt 
biblioteksprojekt som har lanserats av EU samt den kulturpolitik som projektet 
är ett resultat av. Avsikten har varit att genom argumentationsanalys lyfta fram 
de argument som ligger bakom inrättandet av det europeiska digitala 
biblioteket. Resultatet av analysen visar att det främsta syftet med det digitala 
biblioteket är att bevara och tillgängliggöra det europeiska och vetenskapliga 
arvet, som återfinns i bibliotek, museum och arkiv. Andra syften är möjligheten 
att använda detta material inom utbildning och forskning. Kulturens betydelse 
som en ekonomisk resurs för tillväxt och sysselsättning är också något som 
betonas. Europa vill gärna profilera sig som ett informationssamhälle och ett 
digitalt bibliotek kan synliggöra den profilen internationellt. Vidare har det 
digitala biblioteket möjlighet att visa på den mångfald av kultur och språk som 
finns i Europa. 

Kulturpolitik har tidigare varit en i huvudsak nationell angelägenhet, men 
som ett resultat av globalisering och internationell konkurrens har det 
utvecklats allt fler transnationella projekt. En viktig slutsats i denna uppsats är 
att det pågår en förskjutning av kulturpolitiken, från det nationella till det 
regionala, som representeras av EU.  

Resultatet av analysen visar även på att digitala bibliotek kan spela en 
central roll som förmedlare av information och andra resurser i ett digitalt 
nätverk bestående av olika institutioner, organisationer och andra 
sammanslutningar som tillsammans utgör det civila samhället.  
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