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Title 
Thing and tendency: Power, representation and identity in the work with 
Europeana. 
 
 
Abstract 
 
With a discourse analytical approach, our main theory and premiss for this thesis was 
to examine how identity is created and reflected in the database Europeana, through 
election of objects made at national level. The focus of this thesis was primarily on 
the manufacturing process and the institutions and secondary on the user level. Our 
intention was to investigate whether it is possible to identify a shift and a 
transformation from a national to a cross-border regional creation of identity. Our 
research has therefore focused on the representation and awareness regarding 
selection and digitalization of museum objects. 
We wanted to discuss how the selection of objects for the database Europeana could 
influence the creation of regional, national and cross-border regional identity and by 
whom it was made. The institutions we examined were: 
 
Europeana: A united European cultural heritage database with all kinds of media 
types such as museum objects, paintings, books and archival records.  
The Swedish History Museum (Statens Historiska museum) and their database “Sök i 
samlingarna”. The majority of our interviews took place there.  
Swedish national heritage board (Riksantikvarieämbetet) and their function K-
samsök in the role as an intermediator connecting the databases of SHM and 
Europeana. 
 
We have mainly used interviews and mapping of the databases as our methods. 
The theory has been inspired by critical theory using Jürgen Habermas thoughts 
concerning communicative action and colonization of the life world, Manuel Castells 
about identity and the Network society and Gerard Delanty about European identity. 
As we soon discovered, some of our basic assumptions about the level of awareness 
at SHM regarding the impact caused by the selection of objects, proved to be wrong. 
Therefore the main point of our thesis shifted from the physical object to selection 
processes, which also affected the following work with the analysis of the material 
and discussion. 
 

• The selection for Europeana is a mechanical process and is not an issue that 
SHM reflects about to any great extent. We distinguished two parallel 
discourses; the mechanical and the reflecting.  

• The knowledge organizational system and the geographical classification of 
objects clearly reinforce the collection's national basis. 

• The museum's position of power can be seen as an unproblematic taking, 
which effects how and what the museum communicates. This could be related 
to the national assignment and the cultural politics. 

• Identity is not static it is contextually bound. Each individual can have 
multiple identities, and these can interact. 

• By looking at objects as individuals interacting, we have been able to 
understand how objects can create identity. 
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1. Inledning  

Hur skön den värld av ting som omger oss än må vara, får den först sin egentliga mening när den 
utgör en scen för handlande och talande människor, när den genomkorsas av väven av mänskliga 
angelägenheter och relationer och av de historier som dessa ger upphov till. 

Hannah Arendt 1988:246 
 
Tanken kring identitet och identifikation har fungerat som en gemensam nämnare för 
oss när vi bestämde oss för att ta tag i detta ämne. Hur ser människor på sig själva och 
vad är det som bidrar till att bygga upp vår identitet? Kan en person identifiera sig 
med flera olika grupper? Det var de här frågorna och vårt intresse för 
museiinstitutionernas styrning som ledde oss in på Europeana och dess databas och 
uppbyggnad. Professor Thomas Risse argumenterar i sin artikel Social 
Constructivism and European Integration (2009:151-152) för identitetstanken och 
multipla sociala identiteter. Det är alltså möjligt att känna tillhörighet gentemot 
(identifiera sig med) flera olika identiteter. Här är det inte bara de stora gemensamma 
officiella identiteterna till exempel nationell tillhörighet som åsyftas utan också de 
mer ”vardagliga” identifikationerna så som exempelvis genus, etnicitet, klass och 
ålder. Risse menar vidare att det heller inte finns någon gräns för hur många 
identiteter en person kan ha och att ha flera identifikationer inte behöver betyda att 
man känner mer tillhörighet till en viss enhet än till en annan. Det är alltså möjligt att 
vara både ”svensk” och ”europé”.  
 
2011 antog EU-kommissionen programmet “Ett Europa för medborgarna 2014-2020” 
I de två mål som formulerades talades bland annat om att stärka medborgarnas 
demokratiska engagemang genom kunskaper om den politiska processen och att 
“Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte 
genom att stimulera till debatt, reflektion och kontaktnät” (Regeringskansliet 
2012:4). Tillgängligheten till kulturarvet, till exempel genom åtkomst av samlingar 
och arkiv, kan ses som ett medel för att uppnå dessa ambitioner. 
 
Kulturpropositionen “Tid för kultur” talar om vikten av tillgängliggörande av 
kulturarvet (SOU 2009/10:3). En del i detta är digitalisering av samlingar och att 
öppna upp databaser för allmänheten.  

 
För att bättre ta till vara den tekniska utvecklingens möjligheter och möta dess utmaningar inleds 
en process för en samordnad nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 
bevarande av kulturarvet.  

SOU 2009/10:3:1 
 
Frågan vi ställer oss är, hur görs detta och vad får det för effekter på vad som 
förmedlas av museerna? 
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Vi ser på museet som en maktinstitution och just nu formulerar museerna och 
kulturarvsinstitutionerna om sina uppdrag. Detta gäller bland annat frågor om 
äganderätt till material och hur de ska göra sig synliga i det nya och utökade 
sammanhang internet innebär. Europeana har nyligen öppnat upp sin data för fritt 
användande. De har även vidareutvecklat sin webbplats precis som Statens Historiska 
Museum också gjort. Statens Historiska Museum håller även på att upphandla ett nytt 
samlingssystem.  Diskussionerna har börjat höras kring kulturarvsallmänning och hur 
data ska kunna användas, hjulet har satts i rullning (Riksantikvarieämbetet 2012a). De 
kunskapsorganisatoriska systemen är i detta sammanhang också att betrakta som en 
del av den förmedlande verksamheten. Alltså hur samlingarna är uppbyggda och har 
koppling till samhället, vilket också lett till att föremålen som ligger till grund för 
museets hela existens har fått förändrad betydelse i slitningen mellan den analoga och 
digitala (re)presentationen. Medvetenheten om denna förändring är viktig för museets 
verksamhet och deras samhälleliga uppdrag. Det här diskuterar bland annat Fredrik 
Svanberg samt Arlene G. Taylor och Daniel N. Joudrey vilka kommer att presenteras 
grundligare senare i undersökningen.  
 
Uppsatsen kommer att kretsa kring ett antal institutioner som här presenteras kort. I 
den fortsatta texten kommer de att benämnas med de förkortningar som här anges 
inom parentes. 
 
Statens Historiska Museum (SHM) är den fysiska platsen Historiska museet med dess 
forsknings- och utställningsverksamhet som ligger på Narvavägen i Stockholm. Det 
är denna verksamhet som vi kommer att titta närmare på. Myndigheten Statens 
Historiska Museer (SHMM) är den samlade organisationen som lyder direkt under 
Kulturdepartementet och det är även de som innehar de samlingar från olika museer 
inom organisationen som finns med i databasen “Sök i samlingarna” (Statens 
Historiska Museum 2006 & 2011b).  
 
Europeana är den databas som undersökningen kommer att kretsa kring och i den 
finns kulturarvsinformation från de flesta länder i Europa. Den lanserades 2008 och 
innehåller olika typer av media som rör det gemensamma europeiska kulturarvet. Hit 
levererar SHM material (Europeana u.å.a).   
 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är det statliga verk som främst arbetar med kulturmiljö- 
och kulturarvsfrågor. RAÄ lyder direkt under Kulturdepartementet 
(Riksantikvarieämbetet 2012b).  
 
K-samsök är en databas som har lanserats av RAÄ där kulturhistoriskt material 
samlas. Denna databas fungerar bara som en uppsamlingsplats för informationen som 
sedan visas för användare i bland annat Kringla, som är en samsöktjänst vilken även 
tillåter användarna att lägga till information genom länkar (K-samsök 2013).  
 
Frågeställningarna i uppsatsen är komplexa och rör sig över flera ämnesområden och 
även över tid. Därför krävs en gedigen bakgrund för att läsaren ska kunna ta till sig 
helheten. Frågan om skapandet av en europeisk identitet kräver förståelse i den 
historiska utvecklingen av Europa och för att förstå uppbyggnaden av databaserna 
krävs genomgång av såväl SHM, K-samsök och Europeana. 
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1.1 Beskrivning av forskningsproblemet  
Europeana var från början en bibliotekssatsning, men har idag en tydlig koppling till 
ABM-sektorn genom att det är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer samt 
andra kulturinstitutioner. Vår ingång är från det museologiska och föremålsbaserade 
hållet, men helhetsbilden är mycket viktig för att förstå de strukturer som finns i 
databasen. Vi vill studera en pågående utveckling, en del av den förändring av 
kunskapsorganisation och kunskapsförmedling som sker i och med den digitala 
utvecklingen. 
 
Vi tar oss an denna uppgift med uppfattningen att museet har en stark maktposition i 
samhället, både som skapare och upprätthållare av identitet. Enligt Stefan Bohman 
och Karin Lindvall (2003), kan museerna som förvaltare av kulturarv inte undvika att 
vara medagenter i skapandet av olika gruppers identitet. Främjandet av den nationella 
identiteten har varit en av museernas uppgifter, men författarna menar att museerna 
har en stor roll att spela i arbetet med att problematisera identiteter och sätta 
kulturmöten istället för avgränsade särarter i fokus. 
 
Samlingarna är med sin långsamhet något som gör museerna unika i samhället och de 
kan också ge möjlighet till djupare analys med en stabilitet som blivit allt mer ovanlig 
i ett snabbare medieklimat. Denna tröghet kan vara såväl positiv som negativ. 
Museernas samlingar är viktiga för forskningen, för omtolkningar av historien och 
även för att levandegöra de berättelser som väljs ut för att visas. Samtidigt kan de bli 
representanter för en struktur som kan upplevas som problematisk och inaktuell. 
 
Vi upplever det även som att föremålen får mindre plats inom den museologiska 
forskningen idag till förmån för forskning som rör förmedling. Samlingarna och 
föremålen är museernas grundpelare och denna förskjutning av fokus kan få 
konsekvensen att grunden inom området museologi börjar vittra. Därför är vi 
intresserade av att se på hur just föremål kan påverka identitetsbygge och används för 
olika syften. Arkeologiskt material tenderar att försvinna ut i periferin då det är ett 
material som utan en kontext inte alltid ger så många berättelser i sig själva.1 Det har 
främst varit det kulturhistoriska materialet från reformationen och framåt (se 
exemplen Skansen och Nordiska Museet) som har fått representera den svenska 
nationella identiteten tillsammans med de fasta fornlämningar som förknippas med 
det kulturmiljöhistoriska arvet, exempelvis runstenar. Det arkeologiska materialet är 
också viktigt i skapandet av kulturarv, något som Jonas Grundberg (2005:270), tar 
upp i sin artikel Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning: utveckling 
eller konflikt. Där talar han om arkeologin som en av de största producenterna av 
kulturarv. Det är inom fältet arkeologi som mycket av det material samlats, vilket 
sedan används för att skapa antaganden kring kulturarv och nation, vilket bidragit till 
skapande av kollektiv identitet. Valet av SHM som studieobjekt grundas delvis på 
dess viktiga position inom det svenska kulturpolitiska fältet. Genom att lyfta en 
praktisk verksamhet in i den museologiska diskussionen blir det möjligt att göra en 
kritisk granskning som står utanför det utvärderande. Vi har själva erfarenhet av 

                                                 
1 Med undantaget representativa eller unika föremål, så kallade praktföremål, som ofta lyfts fram som exempel på 
äldre tiders livsstil. 
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arkeologiskt material vilket har bidragit till valet av institutioner och även underlättar 
förståelsen av kategoriseringar i databaserna.  
 
Klassifikationssystemet på SHM grundar sig på treperiodssystemet (sten-, brons-, 
järnålder), något som genomsyrar hela museet, från organisationen av personal till 
samlingarna och utställningarna. Detta har historiskt sett varit mer framträdande än 
vad det är idag vilket arkeologen Fredrik Svanberg diskuterar (2009), men SHM 
arbetar fortfarande inom avdelningar som är namngivna efter tidsperioder och 
samlingarnas organisation.  
 
Utställningsmediet är det område där det är mest som har ändrats. Här är det lättare 
att följa med i de samhälleliga förändringar som ligger till grund för hur vi 
klassificerar och ser på samhället (Svanberg 2009:53-58). Svanberg (2009:87), menar 
att användandet av flera parallella klassifikationssystem kan stödja synen på föremål 
som polysemantiska, vilket i denna undersökning förstås som att de kan ha flera olika 
betydelser. Detta tillsammans med ett synligt författarskap, med undertecknade texter 
om föremålen, menar vi kan öppna upp för flera tolkningar och destabilisera museets 
etablerade auktoritära roll. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vi kallar uppsatsen för Ting och tendens: makt, representation och identitet i arbetet 
med Europeana. Uppsatsen kommer med en diskursanalytisk ansats undersöka hur 
identitet skapas och speglas i databasen Europeana, genom det urval av föremål som 
sker på nationell nivå. Fokus ligger på producentledet och inte brukarledet, det är 
alltså inte användarnas roll vi undersöker utan institutionens. 
 
Vi vill belysa museets identitetsskapande roll och med det också särskilt 
uppmärksamma den maktposition museet har. Historiskt sett har museiinstitutionerna 
haft en viktig del i skapandet av nationen och som förstärkare av nationell identitet 
(Bohman 1997:20). Med ett snabbare informationsflöde i dagens samhälle finns 
tendenser till att allt fler identifierar sig själva som “världsmedborgare” eller 
“européer”, istället för, eller som komplement till, nationstillhörighet. Som tidigare 
nämnts finns det undersökningar som visar på att existensen av multipla identiteter 
(Risse 2009:151-152) är något som idag har fått en ökad aktualitet inom forskningen. 
Detta skulle kunna kopplas ihop med internets intåg som lett till att möjligheten att 
identifiera sig med och knyta an till fler grupper har förstärkts och förenklats, vilket 
gett en ökad aktualitet för begreppet multipla identiteter. Med detta i åtanke är det 
också rimligt att anta att museernas uppdrag förändras. Som medlem i EU är Sverige 
en del av en ny förenad identitet. Det är därför intressant att se på hur dessa frågor 
hanteras av de museer som bidrar med material till Europeana, väljer de att visa upp 
materialet från Sverige som en del av det mångfasetterade Europa eller det enhetliga? 
Detta är även en fråga om makt och om klass, vilka är det som har tillgång till ett 
Europa som byggts av och fortfarande styrs av en elit? Detta är viktigt att påpeka 
eftersom EU i flera sammanhang kan ses som en toppstyrd organisation (Persson & 
Lindström 1999, Delanty 1997) och där den enskilda personens möjlighet att påverka 
systemet på ett direkt sätt är starkt begränsad. Det här går att jämföra med de 
västereuropeiska nationernas representativa demokrati där möjligheten att påverka är 
större. Här kan också kunskapsorganisatoriska system lyftas fram och betraktas som 
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strukturer vilka bidrar till att forma individers sätt att förstå världen. Gällande 
maktpositionen är det intressant att fundera över vilket/vilka “vi” det egentligen är 
som speglas i materialet? Våra preciserade frågeställningar, som delats in i tema Ting 
och i tema Tendens är: 
 
Ting: 

• Går det att se en förskjutning från nationellt till överregionalt 
identitetsskapande i föremålsrepresentation, gällande vad som levereras till 
Europeana?  

• Om denna förskjutning går att urskilja, hur ser då den då ut i jämförelse med 
den egna databasen? Urval eller slump? Var sker urvalet och vem utför det? 
 

Tendens: 
• Finns det ett medvetet sätt att arbeta inom institutionerna med hänseende till 

urvalsprocess och representation? Vilka mekanismer styr? 
• Hur kan museets urvalsprocesser i det kunskapsorganisatoriska arbetet i 

förlängningen påverka skapandet av regional-, nationell- och överregional 
identitet? 

1.3 Våra avgränsningar 
Vi har valt att undersöka Statens Historiska Museum (SHM) och hur de arbetar med 
att leverera material till Europeana, samt vilken typ av föremål som finns tillgängliga 
i museets egen databas. SHM, som är en del av den statliga myndigheten SHMM, har 
i uppdrag att förvalta arkeologiskt material och att förmedla kulturarv samt “ger 
perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk samhällsutveckling” (SHM 
2006). Inom organisationen finns det flera museer och vi har valt att fokusera på de 
samlingar som SHM förvaltar och tillgängliggör. I jämförelse kan nämnas Lunds 
Universitets Historiska Museum (LUHM). Båda museerna är visserligen ur ett 
hänseende statliga, men med den avgörande skillnaden att LUHM är en del av 
universitetet och SHM är en egen statlig myndighet, vilken sorterar direkt under 
Kulturdepartementet. Detta ger också skillnader i fråga om finansiering, då anslagen 
kommer från olika håll, vilket kan vara en påverkande faktor för vad som prioriteras i 
arbetet.  Valet av SHM grundar sig på deras arkeologiska inriktning och att de har ett 
insamlande uppdrag. SHM bidrar även aktivt med material till Europeana vilket 
LUHM inte gör. Det finns med största sannolikhet många olika orsaker till att skilda 
institutioner har valt att skicka in eller att inte skicka in material till Europeana. Den 
ekonomiska aspekten är sannolikt av stor vikt då det vid en snabb överblick tycks 
vara främst statligt finansierade institutioner som bidrar med material. Intressant ur 
den aspekten är att både SHM och LUHM är statligt finansierade men på olika villkor 
(Kultur- respektive Utbildningsdepartementet), och bara den ena levererar till 
Europeana. Därför finner vi det intressant att notera LUHM i denna undersökning. 
Huvudfokus kommer att ligga på SHM, återkoppling till LUHM kommer endast att 
göras i diskussionskapitlet och bör snarare ses som ett exempel för att sätta in SHM i 
ett större nationellt sammanhang.  
 
Med ökade krav på självfinansiering kan det också vara så att vissa 
kulturarvsinstitutioner istället väljer att sälja sitt material till vinstdrivande företag, 
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exempelvis bildbyråer2, för att på så sätt få ekonomisk vinning på material.  SHMs 
roll som centralmuseum är också av största vikt, då det påverkar museets formulerade 
uppdrag, vilket också styr verksamhetens prioriteringar.  
 
De som kanske har störst intresse av den här uppsatsen är de som intresserar sig för 
det museologiska vetenskapsfältet, men ämnet har förhoppningsvis också relevans för 
de som är yrkesaktiva inom ABM-sektorn och som kommer i kontakt med dessa 
frågor. Vår förhoppning är att undersökningen kan vara intressant för ABM-
institutioner som arbetar, eller planerar att arbeta med leveranser till K-samsök, 
Europeana eller liknande söktjänster. 
 
Nedan följer en lista med klargörande av särskilt viktiga begrepps betydelse som 
hjälp för läsningen. Beskrivningen är delvis influerad av Nationalencyklopedins 
beskrivning av orden, men det är i första hand förklaringar till hur vi som författare 
använder oss av och förstår begreppen. 
 
Centralmuseum – även kallat ansvarsmuseum, statligt ägt eller finansieras med 
statliga medel och har en viktig position inom ett särskilt kunskapsområde, i SHMs 
fall arkeologi. 
 
Diskursiv praktik – de handlingar som upprätthåller den styrande sociala världen. Kan 
sägas vara bryggan mellan diskurs och den sociala praktiken (Månson 2010). 
 
Identitet – självbild, en individ eller en grupps identifikation som del av ett visst 
sammanhang, en viss gemenskap. En process genom vilken en social aktör primärt 
uppfattar sig själv och bygger upp mening (Castells 2001). 
 
Kosmopolitism – tanken om att människan är en del av ett världsomspännande 
samfund istället för definierad efter exempelvis nationell tillhörighet, kön eller 
etnicitet. En kosmopolit ser hela världen som sitt hem.  
 
Kulturarv – detta begrepp är komplext, vad som skall anses vara kulturarv kan ofta 
vara en fråga för diskussion och förhandling i samhället. Kulturarv refererar till vad 
människor skapat i historien, men det är även ett rörligt begrepp eftersom kulturarv är 
något som definieras och konstrueras i efterhand. Museer är institutioner som spelar 
en viktig roll i denna process. Ting som samlas in kan ofta få status som kulturarv. 
Materiellt och immateriellt kulturarv brukar skiljas åt. I denna uppsats är det främst 
det materiella med betoning på det fysiska som åsyftas. 
 
Makt – är även detta ett begrepp som kan användas i många olika förståelser. I denna 
uppsats syftar begreppet i synnerhet på relationer och beroenden mellan skilda 
grupper och institutioner. Fokus i uppsatsen ligger på de underliggande 
maktstrukturerna, ekonomiska och diskursiva, som museerna kan påverkas av, och 
som de även kan komma att reproducera. Undersökningens maktperspektiv kan delvis 
förklaras av Hannah Arendt (1988:246) som menar att ”Det som upprätthåller och 
behåller det offentliga framträdelserummet”. I undersökningen förekommer också 

                                                 
2 Muntlig uppgift Henrik Erngren, Malmö Stadsarkiv [2012-12-20] 
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flera kända maktanalytiker så som Michel Foucault och Manuel Castells. Trots att 
Foucaults och Arendts syn på makt utgår från olika teoretiska infallsvinklar, anser vi 
att dessa perspektiv ändå inte är oförenliga. 
 
Medborgarskap – de rättigheter och skyldigheter som en individ har gentemot ett 
bestämt område så som en nation. Vi vill däremot inte begränsa begreppet till nation 
eftersom det i första handlar om delaktighet i en kollektiv gemenskap med alla de 
som tillhör samma enhet, exempelvis Europa.    
 
Nationalism – tanken om att genom territoriell kontroll, företrädesvis statsbildning, 
och värden som förknippas med nationen nå politiskt oberoende. De nationella 
intressena sätts framför de kollektiva, internationella intressena. 
 
Regional – mindre enhet av ett kulturellt eller geografiskt sammanhang. Exempel på 
detta är län i jämförelse med nation i svensk kontext och Öresundsregionen i en 
Europeisk kontext. 
 
Symbolisering – användandet av enskilda föremål eller företeelser för att skapa nya 
sammanhang och berättelser. Det här är ett begrepp som framförallt används vid 
skapandet av identitet. Stefan Bohman (1997), som presenteras senare är en av 
förebilderna när det gäller undersökningens användande av begreppet.  
 
Överregional – sammanslutning av regionala enheter, toppstyrt. Exempel på detta är 
EU och Region Skåne. 
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2. Bakgrund  

I bakgrunden kommer olika institutioner och organisationer att beskrivas närmare för 
att frågeställningarna och problemområdet ska bli lättare att ta till sig och förstå. Här 
kommer också utvecklingen av Europa och de tankar och idéer som omgärdar 
världsdelen att presenteras. För att förstå valet av metoder och teorier behövs en 
gedigen genomgång av de bakomliggande faktorer som ligger till grund för 
resonemangen, då material och ämnesval påverkats av detta. 

2.1 Museum, nation och identitet 
Museernas tillblivelse är tydligt kopplad till nationalstatens bildande och därigenom 
har de också en viktig roll i samhället som kulturbärare (Bohman 1997:20). I arbetet 
kommer fokus att ligga på producenterna, alltså kulturarvsinstitutionerna, som arbetar 
med att upprätthålla och berätta historien. Genom denna verksamhet bidrar dessa 
institutioner till skapande av en kollektiv historisk identitet.  
 
Användande av symboler spelar en viktig roll för byggande av kollektiva identiteter. 
Dessa kollektiva identiteter kan få en stor betydelse i utvecklingen av idéer om vad 
som skall ligga till ideologisk grund för medborgarskap och skapande av delaktighet 
och samhörighet i samhällsbygget. I detta ingår flera viktiga byggstenar i 
utvecklandet av en idé om nationell samhörighet och medborgarskap som till exempel 
användandet av en egen flagga, egen valuta och en egen nationalsång. Denna satsning 
på kulturell enighet inom den europeiska unionen är en väldigt medveten sådan när 
det gäller kulturpolitiken (Sassatelli 2002:435-436; Bohman 2003:18). Stefan 
Bohman diskuterar i boken Museer och kulturarv (2003:18-19) begreppet 
symbolisering i samband med kulturarvet och dess betydelse för nationsbyggandet. 
Där talar han om kulturarvet eller föremålet som tas ur sitt sammanhang och omkodas 
så att det tolkas som något annat än vad den ursprungliga användningen var av 
kulturarvet/föremålet. Detta menar han är ett viktigt drag i den senare 
nationsskapande fasen då kulturarvet används på ett sätt som ger det en nationell 
betydelse och identitet.  

2.1.1 Exemplet Historiska museet  
Grunden till det som idag är Historiska museets samlingar återfinns i 
antikvitetssamlingen som Vitterhetsakademin vid sitt grundande 1786 valde att 
förvara i Stockholms slott, där den länge fanns. Då de förhistoriska samlingarna 
ordnades under första halvan av 1800-talet följde samlingarna Thompsens 
treperiodssystem och så har det, som tidigare nämnts, förblivit ända in i våra dagar. I 
början växte samlingarna framförallt genom gåvor och inköp. Först på 1860-talet 
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började det genomföras årliga arkeologiska utgrävningar vilka bidrog till att utöka 
samlingarnas bestånd. Vid samma tid flyttades samlingarna till det nybyggda 
Nationalmuseum där samlingarna och utställningarna ordnades typologiskt och efter 
geografi, vilket även idag finns kvar i de system som samlingarna är ordnade efter. 
Det är också i samband med denna flytt som det egentliga Historiska museet blir till 
då utställningar hamnar i fokus på ett annat sätt än tidigare. I dessa utställningar blir 
de geografiska gränserna i landet ett viktigt sätt att ordna och visa, något som även 
går igen i samlingarna. Det är viktigt att påpeka att detta sätt att dela upp samlingen i 
områden som tillhör dagens Sverige är en tanke som har använts från början vilket 
också gäller indelningen i tidsperioder. Detta var präglat av den rådande 
vetenskapssynen. Möjligheten fanns att uttrycka det som att museet utifrån en 
vetenskaplig grund, genom tre-periodsystemet, bidrog till att konstruera en idé om att 
Sverige som nation utvecklats genom naturliga processer snarare än politiska. Det kan 
alltså sägas handla om en historiskt-organiskt framvuxen nation utifrån en 
vetenskaplig grundidé om historiens naturliga utveckling. På detta sätt skapades ett 
vetenskapligt fastställande av Sverige och nationen, genom “återupptäckandet” av ett 
Sverige som sågs som redan existerande och med en lång historia och med ett enat 
folk. Denna indelning ledde också till den kronologiska ansats som alltid funnits på 
museet där historien går från den “ociviliserade” forntiden till den ”utvecklade” 
samtiden. Denna tanke om utveckling bidrog även till övergången till rasindelningen 
som förekom i museets samlingar under 1900-talet. (Svanberg 2009:46-48) Denna 
utveckling är inte unik för Historiska museet utan går tvärt om att applicera på de 
flesta västerländska museiinstitutioner. Detta är något som delvis berörs och 
diskuteras i konferenspublicationen från Eunamus konferens som hölls i januari 2012 
(red. Poulot & Lanzarote Guiral & Bodenstein). 
 
Under 1930-talet flyttade museet till dess nuvarande lokaler som var byggda för att 
inhysa alla de samlingar som nu har byggts upp. Utställningen “Tiotusen år i Sverige” 
som öppnade 1943, i slutet av andra världskriget, kom att forma museet och fanns 
fram till 1990-talet kvar i olika delar. Det kronologiska tankesättet präglade 
utställningen och det är framförallt den som lever kvar i museet idag (Svanberg 
2009:52-53). En intressant aspekt gällande samlingarnas förändrade betydelse är 
övergången från forskning till besökarfokus som Fredrik Svanberg (2009:52) antyder 
i samband med utställningsrummen. Uppdelningen mellan samlingar, forskning och 
utställningar har blivit allt tydligare under museets historia.   
 
Något som återigen är värt att notera är att treperiodssystemet lever kvar i 
samlingarna och även i uppdelningen av personalen där varje tidsålder har en egen 
avdelning. Det är också viktigt att uppmärksamma sättet som föremål samlas in till 
Historiska museet, då det har insamlingsplikt på arkeologiskt material från staten och 
därför inte kan styra sina samlingar på samma sätt som många andra museer har 
möjlighet att göra (Svanberg 2009:54).  
 
SHM är statligt finansierat och detsamma gäller då finansieringen till arbetet med 
Europeana. Dock är det egentligen inte rent konkret till Europeanaarbetet SHM får 
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finansiering, utan för arbetet med digitalisering i bredare bemärkelse, vilket delvis 
innefattar arbetet med K-samsök, som sedan utmynnar i synlighet på Europeana.3 

2.2 Europa på kartan och i tanken  
I detta stycke kommer tanken om Europa och dess historiska bakgrund att 
presenteras. Detta görs framförallt utifrån sociologen Gerard Delantys text Europa: 
idé, identitet, verklighet (1997).  
 
Begreppet Europa förknippades under antiken med det landområde som låg norr om 
Hellas (Grekland) och var ett väldigt vagt markerat område i tankevärlden hos 
grekerna. För dem var det istället Asien som var en viktig markör mot det som var 
annorlunda och den vanligaste uppdelningen av människor var greker, barbarer och 
asiater. Europa var således bara ett geografiskt område som inte hade fyllts med 
kulturell och politisk mening. Det var först under 300-talet f.Kr. i samband med 
Alexander den Stores frammarsch som Europa började få en kulturell och politisk 
mening genom spridningen av grekiskan som språk som egentligen var det som höll 
ihop det grekiska folket. Nu blev grekiskan ett kulturellt språk som förknippades med 
ett större område (Delanty 1997:34-37). Sten Högnäs, docent i Idé- och 
lärdomshistoria menar i sin essä Ett indoeuropeiskt Europa (2007) att det språkliga 
haft en avgörande roll i skapandet av en gemensam europeisk identitet. Han påpekar 
också att språk varit viktigt i den moderniseringsprocess som nationsbyggandet varit.  
 
Västerlandet är ett begrepp som skulle kunna ses som likvärdigt med Europa och den 
antika kulturen. Europa var fram till kristendomens genomslag något som 
förknippades mest med ett geografiskt område i nord och väst. Under romarriket och 
dess uppdelning i öst och väst utvecklades sedan begreppen Europa, Västerlandet och 
Kristendomen tillsammans och det kan börja talas om en gemensam kultur genom 
kristendomen. Med spridningen av kristendomen och romarrikets expansion 
utvecklades latinet till en viktig kulturbärare och har in i våra dagar haft en 
sammanfogande roll. Det var just i denna brytning mellan väst och öst som 
Europatanken och identiteten började utvecklas till det vi ser idag (Delanty 1997:39-
40).  
 
Just detta sätt att tänka på, att sätta väster i relation till öster är något som har 
kännetecknat utvecklandet av Europatanken. Västerlandet och Europa har alltid satts i 
jämförelse med något annat okänt och det okända har under lång tid varit islam och 
det vilda österlandet. I samband med detta har det därför varit viktigt att ha tydliga 
gränser för att kunna ha ett enat västerland. På detta sätt fortsätter Europas historia, 
genom att sätta upp gränser mellan sig själv och en tydlig fiende enas de europeiska 
folken. Den östra gränsen är dock den som har varit mest problematisk då det framför 
allt är där som den tydliga fienden har funnits både kulturellt (islam, Ortodoxa 
kristna) och politiskt (Persien, Ottomanska riket, Ryssland) (Delanty 1997:41-46). 
Genom expansion har de europeiska staterna också enats mer och då staterna österut 
varit för starka att bekämpa har man också vänt sig västerut över haven. Detta 
sökande efter nya marker har möjligtvis också bidragit till den europeiska 
                                                 
3 Muntlig uppgift från intervjun med Forskningschefen [2013-02-20]. 
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kontinentens utveckling med den bieffekt som format identitetsskapande genom att 
positionera det egna mot det andra, vilket Delanty också påpekar med orden: 
“Uppdelningen i vi och de Andra har varit avgörande när den europeiska identiteten 
har skapats.” (1997:19). 
 
Det har även förekommit åtskilliga delningar inom det som vi idag kallar Europa, 
under olika tidsperioder har stater och mindre enheter varit starka. Det fokus på 
nationsbygge och nationella gränsdragningar som vi känner igen även i modern tid, 
har sina rötter i 1800-talet och den industriella utvecklingen. En tydlig tendens har 
också, enligt Delanty, varit att söka efter en identitet genom att bygga upp gränser 
utåt och hela tiden söka sig bortåt, istället för att lösa de konflikter som har 
funnits/finns inom Europa. Delanty uttrycker detta som att: “‘Vår’ fortlevnad som 
stabil och ren grupp säkras genom att det främmande först får ett namn, sedan 
demoniseras och, i slutändan, rensas bort.” (1997:18). 

2.2.1 Det förenade Europa (Nutid) 
Efter andra världskriget låg Europa i spillror och 1948 grundades Europarådet i Haag, 
som en traditionell mellanstatlig organisation med fokus på mänskliga fri- och 
rättigheter. 1951 grundades föregångaren till dagens EU i Luxemburg, ett överstatligt 
samarbete med fokus på ekonomi och marknad (Ström Melin 2009:142). Tanken var 
att Kol- och stålunionen inte bara skulle bidra med detta utan också skapa en politisk 
och ekonomisk enighet för att underlätta för de europeiska länderna (Persson & 
Lindström 1999:171-172). Det var de ledande länderna i Västeuropa som dominerade 
dessa organisationer. Under de cirka 60 år som gått har skapandet av EU, som främst 
hade fred snarare än demokrati som första prioritet, tydligt kommit att överskugga 
Europarådet. Det ekonomiska har fått företrädesrätt framför det humanistiska. I detta 
ligger också den grundproblematik som EU-projektet brottas med idag, med en 
toppstyrd och svåröverblickbar organisation. Delanty (1997:15) menar att “Idén om 
Europa har varit knuten till statstraditionen och elitkulturerna och inte till det civila 
samhällets politik”.  
 
För att kunna skapa en politisk och ekonomisk enighet inom Europa blir den 
kulturella sammanflätningen också viktig. Ett vardagsnära exempel är Eurovision 
Song Contest, arrangerat av Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) som sedan 
1993 är en sammanslagning av de öst-och västeuropeiska tv- och radiobolag (EBU, 
2013). Skapandet av gemensam europeisk identitet har också synts tydligare under de 
senare årtiondenas EU-gemensamma projekt, exempelvis “Forging Identities” 
kartläggningen av kontaktnät och utbyten under bronsåldern i Europa (Forging 
Identities u.å.), utställningen ”Kelterna – det första Europa” (Magnusson 1991) och 
inte minst Europeana. 
 
I och med Berlinmurens fall, och den efterföljande integreringen av Östeuropa 
återaktualiserades frågan om vad Europa egentligen är. Hans Ucko menar i sitt bidrag 
till antologin Håller Europa? (2009:19) utgiven av den kristna tankesmedjan Seglora 
smedja, att debatten om Europa de senaste åren fokuserats mycket på återupptäckten 
av religion i det sekulariserade Europa och då med särskilt fokus på islam. 
Diskussionen kring kristendomens och religionens påverkan på skapandet av Europa 
diskuteras vidare av Delanty (1997:97) och utmynnar i tanken att kristendomen och 
västerlandets likställande tanke lever kvar i just begreppet västerlandet även efter 
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sekulariseringen som successivt har blivit tydligare i det industrialiserade samhället. 
Han menar alltså att kristendomens grundtankar återspeglas i begreppet västerlandet 
och att dessa tankar alltså finns kvar idag i samma form men uttryckt på ett annat sätt. 
 
I detta resonemang är det också intressant att nämna Turkiets förfrågan att träda in i 
Europeiska unionen. Här syns denna kvarstående spänning mellan öst och väst och 
mellan religionerna som idag, i en sekulariserad värld, inte går att använda som skäl 
till att avvisa en nation. Därför har diskussionen istället handlat om Turkiets 
europakompabilitet och huruvida de faktiskt anses passa in i det europeiska 
sammanhanget. 
 
Sociologen Manuel Castells menar att det är på lokal och regional nivå som arbetet 
med att stärka Europa idag tar plats och att det är just där som det arbetet ska ske. Här 
finner vi de kulturella och sociala uttryck som sedan återspeglas i de politiska beslut 
och påtryckningar som kommer uppifrån. Han menar vidare att för att ena Europa 
krävs ett ökat politiskt inflytande och att identifikationen som “europé” måste komma 
från medborgarna själva och att ett demokratiskt EU inte kan byggas utifrån nationer: 
“So, by and large, there is no European identity. But it could be built, not in 
contradiction, but complementary to national, regional and local identities” (Castells 
2001: openDemocracy). 
 
Plattformen för identitetsskapande och demokratiska processer har förändrats genom 
den digitala utvecklingen, vilket självklart också påverkar skapandet av en europeisk 
gemenskap. Internet idag, 2013, är inte längre ett isolerat fenomen, inte något som 
pågår vid sidan av. Det är en del av vardagen och det samhälle som finns runt 
omkring. Nätverkssamhället har utvecklats till en plats som förenar människor, därför 
är det en plats där kultur är viktigt och där institutioner måste var med och bidra. Som 
en av våra informanter säger “[...] finns det inte på nätet om 20 år så finns det inte.” 
(Intervju Informationsutvecklaren 2013). 

2.3 Digitalisering av kulturarv 
En viktig del i skapandet av den gemensamma europeiska identiteten är bilden av ett 
gemensamt kulturarv. I och med den digitala utvecklingen är kommunikationsvägarna 
fler och snabbare, vilket både förstärker och gör kulturarvet mer komplext, med fler 
kanaler. Genom de helt eller delvis EU-finansierade projekt som sett dagens ljus det 
senaste decenniet, har människor kunnat ta del av det “gemensamma” kulturarv som 
innan varit knutet till nationerna. Fokus i följande kapitel ligger på den nationella 
databasen K-samsök och därefter följer en genomgång av kulturarvsdatabasen 
Europeana. 

2.3.1 K-samsök 
K-samsök, som är en webbservice som drivs av Riksantikvarieämbetet kom till som 
ett resultat av Museiutredningen 2009 och var ett samarbete mellan flera ABM-
institutioner, däribland Historiska Museet och Kungliga biblioteket. 2011 öppnades 
K-samsök i skarp version (Wikipedia 2013). På RAÄ:s webbplats beskrivs det som 
att: “K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och 
de institutioner, företag, enskilda och föreningar som vill använda informationen i 
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egna tillämpningar” (K-samsök 2013).  Det är genom den tekniska lösningen K-
samsök som den nationella (svenska) datan levereras till Europeana. Informationen 
skördas från anslutna institutioner via K-samsök, som alltså fungerar som en 
mellanhand mellan den egna databasen och Europeana. Gränssnittet för K-samsök är i 
sig inte publikanpassat, för att kunna söka i datan är det istället söktjänsten Kringla 
som används (Carlström 2012). Genom ett öppet API (Application Programming 
Interface) är det också möjligt för externa intressenter att använda informationen i 
egna lösningar (K-samsök 2012). 
 
Kulturarvsdatan märks upp på två olika sätt, beroende på ursprungsläge: 

• Creative Commons Zero (CC 0), vilket är en licens som tillgängliggör 
användandet av datan. Genom CC 0 avsägs upphovsrätten och materialet blir 
en del av den kulturella allmänningen. 

• Public Domain Mark (PDM), för det material som redan är fritt från 
upphovsrätt används istället PDM, vilket är en märkning som utarbetats i 
samarbete med Europeana och som tydliggör att materialet är fritt att använda. 
(Creative commons 2010). 

2.3.2 Europeana 
Europeana är med en kortfattad beskrivning ett digitalt, multimedialt 
samarbetsprojekt mellan de europeiska länderna för att öka tillgängligheten till 
Europas samlade materiella kulturarv.  Själva idén om en gemensam databas lades 
fram av Europakommissionen 2005, som föreslog att detta arbete skulle ske genom 
det som då kallades “digitala biblioteket Europeana” och var en viktig del av i2010 
(EU 2009) Europakommissionens strategiska arbete med media och 
informationssamhälle (Valtysson 2011). Arbetet med att digitalisera kulturarv hade 
pågått innan, men det var först i och med Europeana som detta arbete verkligen 
samordnades och tog fart på en nationsöverskridande nivå. Europeana sågs som ett 
sätt att genom informationsteknologi bidra till “Europas kollektiva minne” (vår 
översättning, Valtysson 2011). 2008 lanserades den första prototypen och vid 
invigningen höll ordförande för Europeiska kommissionen, José Manuel Barroso, ett 
tal där han poängterade att Europeana genom sitt skiftande innehåll blivit mycket mer 
än bara ett bibliotek och han underströk även att kultur är kärnan i skapandet av en 
gemensam europeisk sammanslutning. Värdorganisation för Europeanasamarbetet är 
Nederländernas nationella bibliotek, Koninklijke Bibliotheek.  
 
För EU är Europeana en betydelsefull plattform för att synliggöra kulturarv och 
Europeana benämns av bland andra Europeanas verkställande direktör Jill Cousins 
som “the flagship portal of the European Union” (Europeana u.å. b). 
 
I databasen finns exempelvis texter, fotografier, kartor, tidningar, ljud, rörlig bild och 
föremål. Det handlar om både digitaliserade och så kallade “born digital” poster. 
Dessa har levererats av olika typer av kulturinstitutioner, däribland arkiv, bibliotek 
och museum. Europeana finns till för såväl allmänhet som professionella. En viktig 
aspekt ur tillgänglighetssynpunkt är att det är möjligt att välja språk. Standard är 
engelska, men användaren kan välja att se alla menyer på sitt eget språk, dock är 
sökträffarna beroende av huruvida sökordet skrivs på samma språk som posten lagts 
in på. På den officiella webbplatsen beskrivs Europeanas mångfasetterade 
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innehåll med förklaringen att: “It promotes discovery and networking opportunities in 
a multilingual space where users can engage, share in and be inspired by the rich 
diversity of Europe's cultural and scientific heritage” (Europeana u.å. a). 
 
 
Provider (leverantör) kallas den som levererar data till Europeana. Det kan 
exempelvis vara ett museum, ett bibliotek eller ett universitet. 
Aggregator (insamlare) kallas den insamlande och samordnande funktionen, som kan 
vara regional, nationell eller i projektform. Det är via aggregatorn som datan 
publiceras på Europeana. Ett exempel på en aggregator är K-samsök. 
 
Den mer tekniska uppbyggnaden av Europeana kommer inte att diskuteras i detalj, 
dock presenteras delar av det under Resultat och analys (kap. 5) längre fram i texten. 
 
Bjarki Valtysson (2011) har genom en kritisk diskursanalys av den kommunikation 
som sändes ut vid lanseringen av Europeana via formella dokument, sett att dagens 
arbete med användargenererad data och öppen data inte var med från början. Detta är 
en intressant iakttagelse som också visar på att Europeanas innehåll och betydelse inte 
är statisk utan förändrats över tid. 
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3. Relaterad forskning  

Den relaterade litteraturen och forskningen som presenteras i följande kapitel är 
uppdelad i olika temaområden. Frågeställningarna som rör arbetet med Europeana 
relaterat till identitet, makt och representation spänner över många fält. I detta kapitel 
är det i första hand de perspektiv som inte täcks in i vår teori eller bakgrund som 
redovisas. Dessa källor sätts även i relation till undersökningen. 

3.1 Historiebruk  
Peter Aronsson, professor i Historia, Linnéuniversitetet, är en förgrundsfigur när det 
gäller forskningsfältet Historiebruk i Sverige. Aronsson forskar bland annat kring 
frågor om hur det kommer sig att den historia som förmedlas av svenska institutioner 
så som museer och skolor får så stort genomslag när det gäller identitetsskapande 
(Linnéuniversitetet u.å.). En viktig bok i sammanhanget är Historiebruk: Att använda 
det förflutna (2004). Aronsson var också samordnande till projektet Eunamus som 
kommer att presenteras senare i detta kapitel. Tillsammans med Magdalena Hillström, 
lektor vid Tema Q, Linköpings universitet, har Aronsson även varit redaktör till 
antologin Kulturarvens dynamik (2005) där forskning kring kulturarvets förändring 
presenteras av olika författare. I synnerhet Kerstin Smeds artikel om nation och IT-
utveckling Drömsamhället som handlar om samhällets utveckling och hur de nya 
teknikerna påverkar detta är intressant för undersökningen. Smeds pratar också om 
nationalstatens varande och att dessa gränser genom den IT-utveckling som har skett 
håller på att brytas ner. Det här är också intressant för vår undersökning i relation till 
de tankar kring nationalstaten och hur identitet byggs upp utifrån denna, alltså 
nationalstaten som identitetsbärare. Här är också Maria Höglunds (doktorand vid 
Linköpings universitet på Tema Q) forskning och kommande avhandling om EU och 
kulturarv med fokus på förändrade värden, identitet och enande intressant.  
 
Solveig Sjöberg-Pietarinen, etnolog vid Åbo Akademi, beskriver i sin avhandling 
Museer ger mening (2004) de mångfaldiga skikten av representationer i 
museivärlden. Dels diskuterar hon den representation museiföremålen i sig står för 
och den kunskap de innehåller, dels den representation som handlar om det 
kontextuella, vad personalen på museerna skapar för föreställningar kring föremålen 
genom hur och var de presenteras. Genom exemplen i avhandlingen visar Sjöberg-
Pietarinen hur samhällsutvecklingen förändrat våra identitetskonstruktioner och hur 
museerna speglar det. Detta går att koppla till Thomas Risse och dennes beskrivning 
av multipla identiteter som återkommer senare i undersökningen.  
 
 



 

 20 

I det pågående projektet “Försoningsritualer i det postsekulära museet” (2013a), 
arbetar Lotten Gustafsson Reinius, etnolog och museiintendent vid Etnografiska 
museet, inom ramen för projektet ”Museisamlingarnas sociomateriella dynamik” (Där 
även Eva Silvéns forskning om samiska samlingar vid Nordiska museet och Fredrik 
Svanbergs forskning om mänskliga kvarlevor vid SHM ingår). Arbetet syftar bland 
annat till att belysa museisamlingarnas samhälleliga betydelse i globaliseringen och 
Etnografiska museets, Nordiska museets och Historiska museets roller i formerandet 
av svenska själv- och omvärldsbilder. Hon var också delaktig i forskningsprojektet 
“Sakernas tillstånd: Öppningar mot en metodutvecklande samlingsanalys” (2013b), 
som bedrevs 2011-2012.  
 
Forskaren Jonas M. Nordin verksam vid SMH arbetar med “Andra tider, andra platser 
– materiella uttryck av Historiebruk och kolonialism”, ett projekt som innefattar 
historiebruk och kolonialism och som har som syfte att: “Vidareutveckla Historiska 
museets samlingsstrategier samt användning av samlingarna, särskilt att 
uppmärksamma museets personal, forskarvärlden och den intresserade allmänheten 
på den rika förekomsten av arkeologiskt och konsthistoriskt material från tidig 
modern och modern tid” (Projektplan 2010). Det här är relevant för undersökningen i 
det avseendet att projektet berör användandet och vidareutvecklingen av samlingarna 
vid SHM. 
 
Ämnet Historiebruk är på frammarsch och det har blivit allt vanligare att stöta på 
program och radiosändningar som rör ämnet. Några sändningar som har varit 
informativa under undersökningens gång för att få inblick i ämnet har varit Studio 
P1s reportage Museer för att bygga en nationell identitet (Sveriges Radio 2012) och 
UR Samtidens TV-inslag EU:s kulturarv på nätet (UR samtiden 2010). 

3.1.1 Eunamus  
Det pågår en del forskning och projekt som rör sig i samma fält som vår 
problemställning. Ett exempel är Eunamus (European National Museums), under 
ledning av tidigare nämnda Peter Aronsson, ett internationellt forskningsprogram som 
avslutades i december 2012 och vars slutrapport är under produktion. I programmet 
har en jämförande studie mellan politik och museer, vilken visar på museernas viktiga 
roll i nationsbyggen, genomförts (Linköpings universitet 2012). Vidare berör 
projektet identitetsskapande och betydelsen av nationsgränser. Projektet är 
vägledande inom tvärvetenskaplig museologisk forskning genom det fokus som har 
antagits, åtta olika nationalmuseer som samarbetar över olika skilda kulturella 
områden (Axelsson 2010a). Fram till idag har det producerats nio olika rapporter som 
alla har gemensamt att de försöker skapa en överblick över dessa nationalmuseers 
historia och hur vi i framtiden kommer att använda och se på dessa. Ett exempel som 
kopplar till vår undersökning är rapport nummer två “Crossing Borders, Connecting 
European Identities in Museums and Online”, där författarna Simon Knell, Bodil 
Axelsson, Lill Eilertsen, Eleni Myrivili, Ilaria Porciani, Andrew Sawyer och Sheila 
Watson diskuterar kopplingar mellan europeiska identiteter och museer och de 
digitala rummen (Axelsson 2010b).  
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3.2 Föremål och samlingar   
En viktig del i undersökningen är föremålens roll och samlingarnas betydelse. Susan 
Pearce, professor i Museum Studies på University of Leicester, identifierar fyra sätt 
för ett museum att genom föremål producera mening med det förflutna på museer: 
som reliker för att få oss tro, som berättelser för att lära oss, som konst och skatter för 
oss att beundra eller som rekonstruktioner för att få oss att förstå (Pearce 1993). 
Pearce ligger också bakom begreppen “Samlandets poetik” och “Samlandets politik” 
vilka hon menar kan skapa en förståelse hos museerna för den egna verksamheten. I 
antologin Museum objects: experiencing the properties of things (Dudley 2012) 
diskuteras museiföremål utifrån vitt skilda perspektiv och här finns intressanta tankar 
om föremålens inneboende egenskaper, det kontextuella och kopplingar mellan 
föremål och identitet. 
 
Kring digitalisering och diskussionen om autenticitet är Annie Lindbergs 
masteruppsats i arkivvetenskap, ABM-programmet vid Lunds universitet från 2012, 
Bilden av historien: kulturarvsinstitutioners användning av Flickr och fotografiet 
förändrade roll, intressant. Det går att koppla till Dudleys (2012) diskussion och 
museiföremålens inneboende egenskaper och då i längden hur identitetsskapandet 
påverkas av hur föremålen beskrivs i databasen. 
 
I Do museums still need objects? diskuterar historikern Steven Conn hur 
institutionernas historia, i en amerikansk kontext, har sett ut och vad som har lett fram 
museernas plats i samhället idag. Han diskuterar relationerna mellan kultur och 
politik och hur museet idag inte bara är ett hus för föremålen utan också ett hus för 
människor och människans historia. Här finns möjlighet att presentera Stefan 
Bohman, fil. Dr i etnologi och docent i museologi, och dennes arbete med 
historieskrivning, museer och skapande av kulturarv. Han har bland annat skrivit 
boken Historia, Museer och Nationalism (1997) som i undersökningen används för 
att ge exempel på forskning kring historieskapande. 
 
En antologi som ligger lite mellan detta och kommande kapitel är Theorizing digital 
cultural heritage: a critical discourse (2007) redigerad av Fiona Cameron och Sarah 
Kenderdine. I denna bok diskuteras utvecklingen av det digitala ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv vilket författarna i fråga vid publiceringens tidpunkt 
hävdade inte hade gjorts. Museerna sitter på ett stort kulturellt kapital som på något 
sätt ska förmedlas och genom digitaliseringens snabba utveckling har dessa 
institutioner insett att internet är en väldig tillgång. Det de frågar sig är hur och varför 
denna transformation från analog till digital förmedling sker. Detta kopplar starkt till 
uppsatsens undersökningsområde genom både valet av diskursanalys och 
användandet av den digitala förmedlingen som fokus.  

3.3 Kunskapsorganisation 
Emma Pihl Skoog (2010) skriver i sin masteruppsats: Europeiska arkivhandlingar: 
Europeiskt identitetsskapande i samtida ABM-projekt just om skapandet av identitet i 
en europeisk kontext. Hon tar upp flera EU-gemensamma projekt som har inriktat sig 
på kulturinstitutionerna inom området ABM och diskuterar begreppet identitet både i 
en nationell och i en regional kontext. Denna genomgång av EU-gemensamma 
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projekt har gett många intressanta aspekter till undersökningen. Thomas Risse, 
professor, skriver i sin artikel Social constructivism and european integration (2009) 
om multipla identiteter och om skapandet av identitet i sociala sammanhang. Det är 
möjligt att identifiera sig med flera olika sociala sammanhang utan att ett av dessa tar 
över de andra. Detta betyder att beroende på kontext finns det möjlighet att både 
identifiera sig med sin nation och med Europa. Det här är intressant eftersom det på 
många sätt påverkar hur olika personer använder sig av informationen som finns i 
Europeana för att på olika sätt stärka olika delar av sin identitet.  
 
Arlene G. Taylor och Daniel N. Joudrey (2009) skriver i sin bok The organization of 
information om hur människan genom tiderna har använt sig av olika system för att 
organisera information och om hur vana människan är att hela tiden organisera sin 
vardag. Det är också genom organisation som förståelse och kunskap har möjlighet 
att komma fram och blomstra. Till undersökningen används framför allt 
databastermer och beskrivningar samt huvuddrag kring kunskapsorganisation. I Joel 
Hedlunds masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från 2004, Länkar 
till verklighet: En arkeologisk studie av ämnesstrukturen i Open Directory Project, 
Bibliotekshögskolan Borås, finns intressanta tankar om klassifikation. Han diskuterar 
bland annat klassifikation som maktutövning utifrån Foucaults arkeologiska metod4. 
 
Första, andra och tredje ordningens ordning går ut på att föremålet eller dokumentet 
betraktas som den faktiska informationen. Detta är något som David Weinberger 
behandlar i sin bok Everything is miscellaneous (2007). För att detta föremål ska 
kunna gå att hitta i en samling behövs ett sätt att identifiera det på och här blir 
kunskapsorganisationen och det fysiska katalogkortet viktigt (andra ordningen). 
Tredje ordningens ordning är det digitala lagret som idag går att lägga till genom 
digitaliseringen av kunskapssystemet. Alltså utvidgningen av förståelsen av föremålet 
eftersom det i det digitala går att lägga till hur mycket information som helst till ett 
föremål genom taggningar och beskrivningar.  
 

                                                 
4 Se Michael Foucaults The order of things (2002) och Vetandets arkeologi (1972).  
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4. Teoretiskt perspektiv och metod  

I följande kapitel redogörs för de teoretiska infallsvinklar som är gällande för denna 
uppsats samt de metodologiska tillvägagångssätten. Valet att integrera dessa delar 
som traditionellt hålls isär beror på att den kritiska diskursanalysen, som varit en av 
huvudteorierna, också bör ses som en metod. Detsamma gäller delvis för 
netnografin5, som främst influerat till analys och diskussion. 
 
Poststrukturalismen, har bland annat genom filosofen Michel Foucaults arbeten, fått 
en koppling till diskursanalysen (Exempelvis Foucault 1972, 2002). Ideologin kan 
även sägas förena idealismens tankar om människan som styrd inifrån genom sin 
föreställningsvärld med materialismens syn på människan som styrd utifrån 
omgivande strukturer och ytterst av det fysiskt materiella. Eftersom undersökningen 
bygger på såväl materialitet som ideal är detta en viktig teorigrund. De teoretiska 
perspektiv som antas i denna undersökning har valts utifrån det att författarna anser 
att det har särskild bäring för det problem som ska belysas. Medvetenheten finns om 
att det går att anta andra teoretiska utgångspunkter och att detta skulle leda till andra 
slutsatser.  
 
Valet av ämne och problem kräver olika typer av undersökningar och därför har både 
kvantitativ och kvalitativ metod använts. Eftersom vi tar oss an forskningsproblemet 
med en diskursanalytisk ansats är, som tidigare påpekats, vår teori även en del av vår 
metod. Med en diskursanalytisk metod kan vi som forskare urskilja de tysta, subtila, 
diskurserna, det vill säga sådana resonemang och normsystem som tas för så naturliga 
att man inte reflekterar över dem. Det finns många förgivettaganden som påverkar 
handlande och sätt att resonera. Genom att urskilja diskurser kan man till exempel få 
en djupare förståelse för vilka typer av handlingar och beslut som görs, varför de 
ibland kanske upplevs ”för givna” samt varför de ibland också kan variera.  
 
Det är viktigt att påpeka att genom valet som gjorts att genomföra en kvalitativ 
fallstudie, är inte syftet att generalisera utifrån de resultat som ses. Istället bör 
fallstudien betraktas som en djupdykning i ett fenomen som kan antas variera 
beroende på vilken institution som undersöks. Dock kan en fallstudie erbjuda 
möjligheten att belysa aspekter på detaljnivå, vilket kan ge upphov till hypoteser som 
går att applicera på andra, liknande fall. I denna studie är det således SHM som 
undersöks och de slutsatser som dras utifrån undersökningen är inte nödvändigtvis 
representativa för museer i allmänhet. Dock anser vi att det faktum att SHM verkar i 

                                                 
5 För vidare läsning se Robert V. Kozinets, Professor i marknadsföring och expert på sociala medier, 
Netnography: Doing etnographic research online (2010) och sociologen Martin Berg i Handbok i kvalitativa 
metoder (2011). 
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samma samhälleliga kontext som andra kulturarvsinstitutioner, vilka också har 
samma historiska ursprung, borgar för att liknande tendenser nog även skulle kunna 
gå att urskilja hos dem. 

4.1 Om makt, vår kritiska ingång  
Från första början har ett kritiskt synsätt på museets roll som makthavande institution 
legat till grund för denna undersökning. Även grundantagandet att denna 
maktposition får effekter i fråga om identitetsskapande och representation har varit en 
viktig tes. 
 
Makt förstås i första hand i denna uppsats som något som sker mellan människor, 
som sociala handlingar och strukturer. Men föremålen i sig kan också ses som uttryck 
för makt, genom det sätt de organiserats och vad de kommunicerar. Etnologen Billy 
Ehn talar om museikultur i sin klassiska text Museendet, där han menar att: 
 

De stilla samlingarna ser inte ut att kunna göra någon för när. I själva verket är de ett vapen i 
kampen om hur verkligheten ska uppfattas, en apparat för uppbyggnad av auktoritativ kunskap: 
hur det var och hur det blivit som det blivit.  

Ehn 1986:21 
 
Detta citat härrör från en tid då museets kommunikation främst bestod av fysiska 
utställningar. Under de snart tre decennier som gått sedan citatet myntades har denna 
kommunikation breddats för att idag innefatta såväl öppna databaser, sociala medier 
som webbplatser. Vi har valt att fokusera på producentledet och inte på brukarledet, 
men det är viktigt att ha i åtanke att förutsättningarna för medskapande ändrats genom 
den digitala kommunikationens intåg och att detta i förlängningen också kan få 
effekter på museets maktposition. 
 
Inspiration till vår maktanalys har vi hämtat i huvudsak från två teoretiker, som båda 
skrivit om makt och Europa och vars texter lämnat stora avtryck i diskussionen om 
identitetsskapande. Gällande identitet och teori om nätverkssamhälle är det i 
synnerhet Manuel Castells som influerat, medan Jürgen Habermas genom sina 
tankemodeller om livsvärlden och det teknokratiska fått inspirera till det diskursiva 
resonemanget om kommunikation och handlande. Habermas har även fungerat som 
en motpol till Castells och bidragit med att nyansera diskussionen med sin mer 
positiva syn på det europeiska enandet. I följande kapitel redogörs närmare för dessa 
teorier. 
 
När vi diskuterar makt är även klassbegreppet viktigt att beakta. Hur förhållandet 
mellan dessa begrepp ser ut råder det delade meningar om. Kanske kan även 
klassbegreppet ses som kontextuellt betingat, vilket medför att betydelsen av det 
varierar. Det kan ses som något av en “hönan och ägget”-polemik, är klass en effekt 
av makt eller är makt en effekt av klass? Det ena behöver inte utesluta det andra. Rob 
Wilkie menar i sin bok The digital Condition, class and culture in the Information 
Network, att klass inte bara är en fråga om makt, utan att makt är effekt av 
relationerna mellan klasser, inte orsaken till klass (vår översättning, 2011:21). Här 
skulle även frågan om kön kunna vara relevant, i relation till vilka föremål det är som 
syns mest i samlingarna. Är det ting med koppling till det som kan kopplats till 
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maskulina eller feminina egenskaper? Detta är dock inget som kommer att behandlas 
närmare i undersökningen. 

4.1.1 Castells om nätverkssamhälle och identitet 

4.1.1.1 Nätverkssamhället 
En av förgrundsfigurerna för begreppet Nätverkssamhället (Network Society) är 
sociologen Manuel Castells. I Nätverkssamhällets framväxt (2000), band ett av tre i 
det omfattande verket Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur, utvecklar 
han den teori om nätverkssamhället som vuxit fram under 1980-och 1990-talet genom 
flertalet olika författare. Castells menar att samhället gått från en produktionsbaserad 
industriell ekonomi, till en kunskapsbaserad samhällsstruktur, där det är information 
som är råvaran och det intellektuella ersatt kroppsarbetet som den mänskliga 
produktivkraften. Begreppet nätverkssamhället bygger på de sociala strukturerna i 
den postindustriella tanken. Castells förklarar själv i en intervju från 2001 att:  
 

The network society itself is, in fact, the social structure which is characteristic of what people 
had been calling for years the information society or post-industrial society. 

Kreisler: Intervju med Manuel Castells 2001  
 
En nödvändig kommentar till Castells är att Nätverkssamhällets framväxt har några år 
på nacken. Texter som rör teknisk och digital utveckling har en tendens att åldras 
snabbt och då kan de 12 år som förflutit vara avgörande. Som exempel kan nämnas 
utvecklingen av sociala medier. Castells siar om det, men utvecklingen har inte varit 
möjlig att förutspå. Dock bör sägas att de breda teoretiska resonemang Castells för, i 
synnerhet gällande identitet, inte är direkt mediebundna utan troligen applicerbara 
även på morgondagens samhälle. Därför är Castells teoribildning mycket relevant för 
vår undersökning. 

4.1.1.2 Identitet 
Manuel Castells (2001:35) menar att en av det sena 1900-talets trender var att det 
sociala handlandet och politiken primärt byggdes kring identiteter och att identiteten 
därigenom får en framträdande roll som organiserande princip. Med begreppet 
identitet menar han “den process genom vilken en social aktör primärt uppfattar sig 
själv och bygger upp mening på basis av ett eller flera givna kulturella attribut, utan 
bredare referens till andra sociala strukturer.” (Castells 2001:35). Castells sätter 
identitetsbegreppet i relation till definitionen av sociala relationer och menar att de 
sociala relationerna utgår ifrån de kulturella attribut som specificerar identiteten. 
Detta sker i relation till andra människor. Man skulle något förenklat kunna säga att 
han genom detta antyder att identitet är något som primärt skapas hos individerna, 
dock i samspel med omgivningen, och att den sedan kommuniceras genom de sociala 
relationerna. Castells menar att identitet är en växande kraft i ett globaliserat samhälle 
och när den nationella identiteten där suddas ut, kan istället ett växande fokus på 
exempelvis etniska grupper eller religiös tillhörighet växa fram. Genom detta kan 
också det Castells kallar “kulturell nationalism” få fäste, en förstärkning eller ett 
skapande av en nationell identitet som en motreaktion mot en upplevd hotbild 
(2001:37). Detta kan jämföras med den diskussion vi för om regionalitet och hur 
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fokus på det lokala tycks allt viktigare i det europeiska sammanhang som Europeana 
verkar i. 

4.1.2 Habermas 
Sociologen och filosofen Jürgen Habermas kallas ibland för den andra generationens 
mest inflytelserika representant för Frankfurtskolans6 kritiska teori (Alvesson & 
Sköldberg 2008:287). Den kritiska teorin ses som mer makroorienterad än den 
socialkonstruktivistiska teorin som den bygger vidare på, vilket är användbart för 
problemformuleringen i denna uppsats, då det är den strukturella makten som ska 
belysas. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg beskriver bryggan mellan den kritiska 
teorin och den empiriska forskningen på följande sätt:  
 

Kritisk teori kan ge empirisk forskning en motvikt till att drunkna i till synes neutrala 
beskrivningar av det som existerar och reproduktion av förgivettagna institutionaliserade 
maktförhållanden. 

2008:288-289 
 
Ett viktigt begrepp hos Habermas är “kolonisering av livsvärlden” och “teknokrati”. 
Han menar att teknik, administration och vetenskap kommit att dominera det som 
innan varit det ideologiska. Om människan förut haft en förmåga att självständigt 
göra etiska och politiska ställningstaganden, har det i det moderna samhället istället 
blivit så att den formella makten och de ekonomiska styrmedlen trängt undan 
självständigheten. Systemet, vilket innebär myndighet, ekonomi och de sakliga 
relationerna, har kommit att kolonisera sitt egna ursprung livsvärlden, vilket är den 
nära, den vardagliga delen av våra relationer. Detta är vad som ibland benämns “det 
modernas paradox”. Habermas menar att denna förskjutning kan få effekten att de 
meningssammanhang som kännetecknas av kritisk prövning och reflektion får stå 
tillbaka, då en rationalisering av systemet kan motverka en rationalisering av 
livsvärlden. (Alvesson & Sköldberg 2008:294-296)  
 
Ett annat viktigt begrepp hos Habermas är teorin om det kommunikativa handlandet, 
och han menar att: ”... de kommunikativa strukturerade livsområdena blir 
underordnade de autonoma: formellt organiserade handlingsområdenas imperativ" 
(Månsson 2007:330). Systemet får alltså makt över identiteten och genomsyrar den 
och med ett ökat informationsflöde sker detta med ökad intensitet. 
 
I skriften Om Europas författning: en essä (2011) diskuterar Habermas det 
europeiska projektet och han argumenterar för att den kris som många menar råder 
idag snarare kan ses som en möjlighet. Genom att öppna upp för insyn kan EU 
utvecklas mot att bli en politisk samhörighet som innefattar såväl identitet som 
ekonomi. Detta ser Habermas rent ut av som den enda möjligheten att återupprätta 
demokratins roll i samhället, att endast en regionalt omfattande samordnad politik har 
möjlighet att påverka det globala systemet där nationalstatens roll försvagats 
(Habermas i Månsson 2007:343). 

                                                 
6 En skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, grundat 1923, med företrädare som exempelvis Max 
Horkheimer, Theodor Adorno och Herbert Marcuse. Frankfurtskolan var grunden för den kritiska teorin, influerad 
av marxism och psykoanalys. Källa: Nationalencyklopedin. 
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4.2 Diskursanalysens metodologiska utmaning och fördel 
När diskursanalys används är det oundvikligt att inte nämna Michel Foucault. Hans 
omfattande teoribildning har sammanfattats av lingvistikern och genusvetaren Sara 
Mills i boken Michel Foucault (2003). Foucault menar, enligt Mills, att diskurs 
handlar om hur tankemönster och föreställningar strukturerar sig på särskilda sätt 
inom olika sorters sociala och historiska sammanhang (Mills 2003:64). De 
resonemang som ständigt repeteras i en diskurs lägger grunden för hur man uppfattar 
och tänker kring ting och fenomen. De krafter som på olika sätt kan utöva ett 
inflytande på en diskurs, har genom det även en särskild makt över tänkande och 
idéer (Mills 2003:58). Offentliga institutioner kan ha ett stort inflytande och därmed 
makt att påverka och utveckla diskurser (Mills 2003:33). Foucault studerade till 
exempel institutioner som fängelser och mentalsjukhus (Foucault 2003, 2010), men vi 
menar att detta resonemang också kan vara gällande för andra institutioner, såsom 
museer.   
 
Diskursanalys är starkt förknippat med tal och språkbruk vilket är något som vi 
kommer att lägga vikt vid. Genom att undersöka hur språket används för att skapa 
representationer av verkligheten kan vi, enligt diskursanalysen, upptäcka hur sociala 
identiteter och relationer skapas och konstitueras (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:15-18). Kristina Boréus (Ahrne & Svensson 2011:151-152) diskuterar Foucaults 
sätt att använda uttrycket diskurs som en del i hur språkbruket tolkas och även hur det 
används i ett socialt sammanhang. Det finns också en tredje tolkning av hur diskurs 
kan användas och det är de icke-språkliga som syftar till att urskilja föreställningar 
som ligger bakom det som sägs eller inte sägs. Användandet av diskursanalys syftar i 
första hand till att se de underliggande maktuttrycken som finns bakom det som 
uttryckts. Det är även ett medel att se de normer och tankesätt som är dominerande 
inom en till exempel en särskild samhällssektor, eller institution. I denna 
undersökning är det normer och tänkande inom en särskild museigren som skall 
undersökas. 
 
För att distansera sig lite från det språkliga fokus som dominerar diskursanalysen 
föreslår Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008:469) att forskaren delar upp 
analysen i tre tolkningsnivåer: 
 

• Den diskursiva nivån 
• Föreställningsnivå 
• Handlings- och förhållandenivån 

 
Genom att använda dessa nivåer blir det lättare att strukturera analysen av 
intervjuerna. I synnerhet föreställningsnivåns fokus på idéer och värderingar samt 
handlings- och förhållandenivåns koppling till sociala mönster, relationer och 
strukturer är relevanta för det valda problemområdet, då de relaterar till de 
maktförhållanden och förgivettaganden vi vill belysa genom studien. Det är också 
relaterat till valet av intervjuer som metod, eftersom det är föreställningsnivå och 
värderingar vi hoppas se genom dem. 
 
Vi tar oss an problemet med en grunduppfattning att skapandet av nationell identitet 
alltid sker i en kontext och i relation till andra människor och det gemensamma. 
Normalisering av det nationella bör då påverka bilden av nationen i ett europeiskt 



 

 28 

sammanhang. Medvetenheten kring den roll museerna har haft (och fortfarande har) 
när det gäller skapande av nationell identitet finns också. Med vår 
problemformulering har vi ett kritiskt förhållningssätt till de maktförhållanden som 
finns vid skapandet av identitet. Sambandet mellan kunskap som social process och 
kunskap som social handling blir tydlig när det kommer till urval vilket studeras. 
Detta är diskursanalysens kärna vilket är det huvudsakliga teoretiska perspektiv som 
kommer antas.  

4.2.1 Etiska aspekter rörande diskursanalys 
Medvetenheten kring forskningsetiska dilemman har från första början varit viktiga 
komponenter när det gäller undersökningen. Genom valet av diskursanalys som en 
del av både teori och metod är det viktigt med medvetna tilltal och att kritiken i texten 
balanseras på en nivå där den inte uppfattas som stötande men heller inte tappar sin 
udd. Därför är ett stort mått av självreflexivitet nödvändigt och att vi som forskare är 
medvetna om vår roll. En del av vår problemformulering i denna uppsats är att 
identifiera maktförhållanden. Dock är det processerna och inte personerna som ligger 
i fokus vilket kanske kan göra förutsättningarna lättare än om analysen istället legat 
på individnivå. 
 
Det är intressant att se på hur informanterna talar med ord under intervju och hur de 
så att säga “talar” med det underliggande, omedvetna, det diskursiva. Genom att sätta 
språk och praktik i relation till varandra kan ett samtal skapas mellan informantens 
ord och val av strategier. Säger de samma sak? Det är alltså i fallet med denna 
uppsats inte orden i sig som är av största vikt utan sammanhangen och helheten. 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvidgar diskursbegreppet till att omfatta sociala 
praktiker och relationer och se dem som “världar” vilka skapar aktörernas identiteter 
(Howarth 2007:117). De menar att idé och praktik tillsammans bildar diskurser och 
deras diskussion kring begreppen hegemoni och antagonism (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:54-56) kan vara intressanta att använda, för att belysa hur betydelser 
förhandlas och fixeras vid identitetsskapande. Diskursanalysen undersöker sambandet 
mellan kunskap och social handling och i fallet med denna uppsats förstås urval som 
en social handling. 
 
Via diskursanalysen tillåts också våra tolkningar som forskare ta stor plats. Våra 
förkunskaper och det faktum att vi själva, genom utbildningen i museologi, tillhör 
det museologiska fält vi undersöker kan vara problematiskt. Winther Jørgensen och 
Phillips (2000:28) menar att vi som forskare bör distansera oss till den egna 
förkunskapen för att på så vis blotta de diskurser vi själva är en del av och på så sätt 
bli medvetna om den egna rollen och hur den kan verka reproducerande. 

4.3 Skapa gemenskap via en gemensam historia 

4.3.1 Delanty  
Sociologen Gerard Delanty diskuterar förloppet där Europa utvecklats till mer än bara 
ett geografiskt område. I detta förlopp finns en teori som går att urskilja som viktig i 
skapandet av Europa som vi ser det idag, och det är motsättningarna som har funnits 
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och tanken på “vi” (Europa) som en enhet gentemot “de andra” (exempelvis öst). 
Delanty menar att det är just dessa tankar som har skapat Europa som idé och i 
förlängningen är det också en viktig del i hur den europeiska identiteten uttrycks. Han 
menar vidare att utan en yttre fiende, genom vilken enighet skapats inom Europa, 
hade det varit svårt att förena regionen då mångfalden är så pass stor. Detta yttre hot 
har ofta varit islam (Delanty 1997:46). Denna tes kring ”vi och de” -skapandet är 
viktigt i denna uppsats eftersom det sedan kommer att ligga till grund för skapandet 
av identitet som kommer analyseras under kommande kapitel. Genom att peka på 
dessa tankar som har påverkat den kulturella utvecklingen i regionen finns det 
möjlighet att lokalisera de delar i intervjuer och material som tydligt visar på ett 
maktförhållande. Detta i samband med användandet av diskursanalysen som metod 
kommer att skapa ökad förståelse för hur föremål och historia kan användas för att 
skapa makt. 

4.3.2 Bohmans tolkningsmodell av historieskapande  
Då föremål har en framträdande roll i undersökningen finns det anledning att 
tydligare koppla teorin till dessa. Valet har fallit på Stefan Bohmans (1997:47) 
tolkningsmodell av kulturarvsprocessen och historieanvändning som ser ut så här:  

Bild 1. Modell över hur historieskapande ser ut enligt Bohman 

Källa: Bohman 1997:46. 
 
De olika delarna i modellen representerar skilda nivåer i historieskapande, fokusering 
handlar om att isolera en huvudsaklig inriktning hos historieskrivningen som tar 
överhanden (1997:46-47). Ett exempel på SHM är fokuseringen på att berätta 
Sveriges historia. Genom sin roll som centralmuseum har SHM ett nationellt ansvar. 
Därför tål det att funderas över vad detta ansvar består i, huruvida det främst handlar 
om administration eller identitet.  
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Tematiseringen handlar om att hitta bästa sättet att förmedla den historia som har 
valts ut i fokuseringen (1997:46-47). På SHM har de valt att jobba med olika teman i 
olika delar av museet. Ett sådant är tidsåldrar. Sedan följer stereotypiseringen av 
historieskapandet vilket handlar om att förenkla ett tema genom att använda allmänna 
och lättillgängliga bilder som underlättar förståelsen av tematiseringen (ibid.). På 
SHM är levandegörandet av människoöden och symbolvärdet i vissa föremål från 
varje tidsålder exempel på stereotypisering. I det här fallet har valet fallit på 
föremålsgruppen Vikingatida Svärd som exempel på hur modellen kan brukas för att 
åskådliggöra stereotypiseringen. Detta grundar sig på att denna föremålsgrupp nämnts 
under flera intervjuer. En modell för historieskapandet på SHM skulle alltså kunna se 
ut så här: 

Bild 2. Modell över historieskapande, exempel från SHM 

Källa: Bohmans modell (1997:46) praktiserad på exemplet SHM. 
 
Denna modell kommer att användas för att förstå hur föremålen brukas inom museet 
vid skapandet av historia för att visa på föremålets betydelse för museerna. Modellen 
kommer också att fungera som ett bra komplement till den kvantitativa 
undersökningen som redovisas nedan (kap. 5) då den går ut på att titta närmare på ett 
föremåls återgivning i ett digitalt rum, vilket i denna undersökning representeras av 
”Sök i samlingarna” och Europeana.  
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4.4 Intervjuer som metod och etiska aspekter 
Vi har genomfört intervjuer med anställda vid SHM som på olika sätt är involverade i 
urvalet av information som sänds till Europeana. I första hand har det handlat om 
informanter som arbetar med frågor om identitet på ett teoretiskt plan och inte det 
praktiska arbetet med fysiska föremål. Våra intervjuer har skett på olika hierarkiska 
nivåer inom organisationen och med informanter med varierande grad av formell 
makt och därför varierar intervjuerna också något i fråga om längd och teman.  
 
Representanter från K-samsök har också intervjuats, eftersom Riksantikvarieämbetet 
som samlande funktion har en viktig roll i urvalet. På detta sätt är det möjligt att 
potentiellt urskilja flera olika diskurser. Det kan inom samma institution finnas olika 
sätt att tänka och förstå vad som är syftet med en verksamhet. Det vi hoppas kunna se 
genom våra intervjuer är tendenser och diskurser som styr urvalet och hur detta 
påverkar den identitetsbild som skapas. Förhoppningen var även att få en inblick i hur 
arbetet med dessa frågor ser ut på valda institutioner. 
 
Kontakt med potentiella informanter togs först via e-post, där vi redogjorde för vårt 
uppsatsämne och förklarade vad vi tänkte att de kunde bidra med (se bilaga 1). 
Därefter föreslog vi en lämplig dag att ses. Informanterna fick själva styra över var de 
ville ses, eftersom vi tyckte det var viktigt att de kände sig bekväma i miljön. Vi är 
medvetna om att detta eventuellt kan ha påverkat graden av öppenhet i svaren, då 
intervjuerna hölls så väl på tjänsterum, i personalmatsal och på konditori, som via 
Skype (för intervjuguide, se bilaga 2).  
 
Genom att använda oss av riktat öppna intervjuer tror vi att informanterna har lättare 
att tala från hjärtat och tänka fritt men samtidigt kan fokusera på intervjuns tema. Vår 
form av semistrukturerade intervjuer byggdes upp kring ett antal temaområden som 
ledde frågorna från mikro till makro, med start utifrån den egna personen, vidare till 
institutionens roll och det nationella, för att sedan komma att handla om Europeana 
och Europa som begrepp och idé. Detta var en väl fungerande struktur, som gjorde att 
intervjun byggdes på lager på lager med en stabil kärna. 
 
Utöver de riktat öppna intervjuerna har vi även genomfört intervjuer med informanter 
på Universitetsbiblioteket i Lund. Dessa intervjuer spelades inte in då de i första hand 
syftade till att ge en inblick i det praktiska arbetet med Europeana och hur 
informationen struktureras. De finns istället bevarade i form av anteckningar hos 
författarna. Detta gäller också en konversation via e-post med en representant från 
RAÄ gällande tekniska frågor om Europeana och K-samsök. 
 
Anonymitet är en mycket viktig aspekt vid intervjuer. Eftersom våra informanter 
arbetar nära varandra och också i flera fall är ensamma om sin position har detta varit 
en svår balansgång. Att inte nämna informanter vid namn var redan från början en 
självklarhet, men vartefter bearbetningen av materialet fortskred, insåg vi att många 
viktiga aspekter skulle gå förlorade om vi inte kunde citera informanterna och 
samtidigt avslöja deras yrkesroll. Det är viktigt att ha med detta eftersom svaren de 
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ger utgår från rollerna som tjänstemän eller forskare och inte från rollerna som 
exempelvis privatpersoner eller författare. Därför tog vi åter kontakt med våra 
informanter och bad om deras godkännande att nämna dem vid “titel”, vilket samtliga 
godkände. Som ett led i anonymiseringen har vi också valt att använda det 
könsneutrala pronomen hen istället för han och hon. Då vi inspirerats av den 
etnologiska metoden att låta informanterna tala med sina egna ord, har vi valt att inte 
tvätta språket utan ange citaten så som de sagts vid intervjuerna och behålla 
talspråkskaraktären. Vissa mindre modifikationer har gjorts för att öka läsbarheten, 
som att dölja upprepningar. Vi tror att vi genom att göra på detta sätt kan visa på fler 
nyanser i de ofta komplexa resonemang som förs, och då är såväl kraftuttryck som 
humor viktigt för att kunna förmedla vad som sagts.  
 
Då materialet till stor del bygger på intervjuer har mycket fokus lagts på 
behandlingen och hänsynstagandet av informanterna. Detta är något som poängteras i 
texten God forskningssed producerad av Vetenskapsrådet (red. Hermerén 2011:16). 
Aktsamhet gällande de etiska aspekterna är också högt relevant gällande intervjuerna, 
vi redan genom vårt ämnesval och användandet av diskursanalys kommer att brottas 
med de etiska frågorna. Eftersom vi gör tolkningar av det som sägs kan våra 
intervjuer sägas vara konstruktivistiskt orienterade (Ahrne & Svensson 2011:40). 
Detta kom också att ställas på sin spets genom de svar som framkommit, då vi kunnat 
uppfatta att institutionerna inte arbetat med vissa av de frågor som ställts under 
intervjuerna. Efter de första intervjuerna kom en vändpunkt i vår förståelse av 
problemet. De insikter vi då fick kom att påverka följande intervjuer, eftersom vi 
därigenom förstod saken annorlunda och kunde anpassa frågorna i intervjun därefter. 
Monica Dalen beskriver ett fenomen hon kallar “Bergendepressionen” (2007:67-68), 
vilket är vad som sker när en känsla dröjer kvar efter en intervju och senare påverkar 
fortsatt arbete.  
 
Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats i detalj för att möjliggöra en så 
precis analys som möjligt. Med vår diskursiva ansats är detta viktigt eftersom det inte 
bara är själva orden vi intresserar oss för, utan lika mycket tonfall, pauser och 
betoningar. Informanterna har godkänt hur de citeras i undersökningen. 
 
Våra huvudsakliga informanter har varit: 
 
 

• Enhetschefen vid avdelning Kulturhistoria och samlingar, Historiska museet. 
Hade vid intervjutillfället nyss tillträtt tjänsten som enhetschef. Docent i 
arkeologi och har tidigare arbetat inom uppdragsarkeologin och med 
utställningsverksamhet och som 1:e antikvarie vid Historiska Museet.  Har 
tidigare även undervisat och forskat vid Uppsala universitet, med 
forskningsintresse i järnålderns guld och glashantverk och kontakterna mellan 
Skandinavien och södra Europa. 

 
• Forskaren, docent i arkeologi, för närvarande verksam som externt 

finansierad forskare på Historiska museet. Har tidigare drivit ett 
forskningsprojekt om Historiska museets historia, “Ett historiskt museum”, 
finansierat av Vitterhetsakademin och Kulturrådet. Svaren från Forskaren bör 
därför tolkas som självständiga och inte anses representera Historiska Museet. 
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• Forskningschefen vid myndigheten Statens Historiska Museer, som arbetat 

mycket med frågor rörande museets roll i samhället och identitet. Docent i 
arkeologi, med vikingar som forskningsfokus och har tidigare arbetat som 1:e 
antikvarie vid Historiska Museet. Hen har även varit verksam på 
Riksantikvarieämbetet som projektledare.  

 
• Informationsutvecklaren, enhetschef på Riksantikvarieämbetet med ansvar för 

utvecklingsfrågor kring kulturmiljöinformation och kulturarvsinformation. 
Arkeolog med lång erfarenhet av fältarbete. Arbetar mycket med frågor om 
öppen data, licens, sociala medier och kulturell allmänning. 

 
Utöver våra huvudsakliga intervjuer har vi som tidigare nämnts också intervjuat tre 
bibliotekarier vid Lunds Universitetsbibliotek. Dessa intervjuer genomfördes främst 
för att öka förståelsen hos författarna om det praktiska arbetet med Europeana och 
kunskapsorganisationen i den samma. 

4.5 Kvantitativt material  
Undersökningen av det kvantitativa materialet kan sägas vara en 
kunskapsorganisatorisk översikt. Genom att titta på hur föremålsdata ser ut, vilka fält 
som finns med och hur normaliseringsprocessen ser ut skapas en bild av hur 
informationsvägen byggs upp.  
 
Studien av det kvantitativa materialet kan kortfattat sägas vara en grundläggande 
jämförelse mellan Europeana och SHM:s databas “Sök i samlingarna” för att skapa en 
uppfattning om materialfördelningen. Ett föremål kommer att analyseras från vardera 
databas för att se hur de skiljer sig åt och liknar varandra. Detta kommer att 
genomföras för att kunna kontrollera hur mycket information som försvinner i den 
normaliseringsprocess som posterna i databaserna genomgår då informationen flyttas 
mellan dessa. Detta blir viktigt i ljuset av de identitetsskapande diskussionerna som 
förs i uppsatsen. Alltså hur det genom förändringen av metadata kan framträda en 
annan bild av föremålet. För att få en helhetsbild över detta undersöks också 
informationsvägen genom föremålets olika sätt att beskrivas och hur det 
mekaniserade urvalet fungerar som verkar styra valet och normaliseringsprocessen till 
Europeana. 
 
Med hjälp av beskrivande statistik visas förekomsten av olika föremålsgrupper i 
Europeana. Tillvägagångssättet kommer att vara ett stratifierat urval (Eggeby & 
Söderberg 1999:44) och en frekvenstabell (Eggeby & Söderberg 1999:53). Dessa 
kvantitativa metoder har som syfte att skapa en överblick över materialet. Det är 
också viktigt att koppla dessa kvantitativa data till det kvalitativa materialet 
(intervjuer). Materialet kommer att presenteras i form av kommunikationsprocesser i 
text och informationsflöden med hjälp av modeller. Den kvantitativa metoden är så 
att säga det som lägger grunden för de analytiska resonemangen och kan fungera som 
ett bollplank för de resultat intervjuerna ger. Ett exempel på detta är hur de svenska 
museerna positionerar sig i den europeiska kontexten. En snabb överblick visar att 
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Sverige är det fjärde största landet när det gäller levererade poster till Europeana, 
vilket är intressant i en jämförelse. 

4.6 Netnografi 
En kompletterande metod som vi inspirerats av för att undersöka de digitala 
aspekterna är netnografi. Detta relativt nya begrepp och metod kan kortfattat 
beskrivas som undersökning av hur identitet uttrycks och presenteras på nätet genom 
att studera hur individer kommunicerar och interagerar genom bland annat sociala 
medier. En viktig förgrundsgestalt inom netnografin är Robert V. Kozinets, professor 
i marknadsföring och expert på sociala medier, som i sin bok Netnography: Doing 
etnographic research online (2010) redogör för metodens utveckling och praktik. En 
svensk representant för netnografin är sociologen Martin Berg, som i en artikel i 
Handbok i kvalitativa metoder (2011:118) menar att andra gränser och andra villkor 
gäller för identiteter online än det gör offline. I vår undersökning kan det sägas att 
mediet representeras av databaserna och därmed är individerna de föremål som finns i 
databasen, vilka i sig är uttryck för identitet hos de yrkesverksamma inom 
institutionerna. Även om sociala medier och det professionella arbetet med urval till 
databaser inte är helt jämförbara, tror vi att den netnografiska metoden kan hjälpa oss 
att belysa de annorlunda villkor som ibland råder gällande identitetsskapande på 
nätet. Appliceringen av netnografin på materialet genom likställandet av individer 
och objekt är författarnas egen idé.  
 
Det kan också vara relevant att använda sig av denna metod då det i förlängningen 
också kan vara intressant att se om det finns en förskjutning mellan hur materialets 
identitet uppfattas på nätet och hur det betraktas i sin fysiska form. Netnografin kan 
också ses som en länk mellan material och diskurs i uppsatsen, genom vår vinkling att 
föremålen kan ses som individer och att det som kommuniceras genom databaserna 
ger uttryck för en eller flera diskursiva praktiker. I samband med detta bör också 
påtalas att det pågår förändringar hos såväl RAÄ som Europeana, som syftar till en 
ökad mängd användargenererat innehåll. Denna utveckling är intressant att fundera 
över, men dock inte fokus i undersökningen. 
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5. Resultat och analys  

5.1 “Sök i samlingarna” vs Europeana  
Föremålen spelar en mycket viktig roll i de flesta museers arbete och dessa föremål 
samlas i databaserna. Därför kan själva ryggraden i våra resonemang i denna uppsats 
sägas vara just dessa databaser. För att kunna förstå på vilket sätt föremålen 
kommuniceras krävs en inblick i hur de organiseras. Nedan följer en beskrivning av 
hur databaserna “Sök i samlingarna” och Europeana är uppbyggda. I detta kapitel 
kommer databasernas olika fält att redovisas för att sedan under analysdelen användas 
i en diskussion om identitetsskapande genom föremålsanvändning. Metadata kommer 
att analyseras för att åskådliggöra likheter och skillnader i hur föremål presenteras 
och vad detta kan ha för effekter på vad som förmedlas. Denna redogörelse är också 
ett sätt visa det informationsflöde som presenteras i följande kapitel och den 
normaliseringsprocess som eventuellt sker när data presenteras i en ny kontext.  
 
Europeana och ”Sök i samlingarna” är uppbyggda på olika sätt och kan därför 
betraktas som referensdatabas (Reference database), Europeana och källdatabas 
(Source database), ”Sök i samlingarna”. En referensdatabas fungerar som en 
uppsamlingsplats för information och bygger på andra databasers information. I en 
sådan hänvisas sökaren till den ursprungliga databasen för att få all information. En 
källdatabas är den ursprungliga databasen där all information finns lagrad. Det går att 
jämföra en post i referensdatabasen med ett fysiskt katalogkort medan en post i 
källdatabasen snarare kan jämföras med föremålet i sig (Taylor & Joudrey 2009:162). 
Således kan ”Sök i samlingarna” sägas vara källdatabas till referensdatabasen 
Europeana. 
 
Museum Information System (MIS) är systemet som SHM använder för att 
organisera sina samlingar. Det finns flera olika kataloger som det går att söka i. Dessa 
kataloger är sorterade efter tidsåldrar och här finns allt analogt material inskannat och 
sökbart efter framförallt inventarienummer (Statens Historiska Museum 2011a). “Sök 
i samlingarna” är i första hand framtagen för människor som har någon typ av 
förkunskap om kulturmiljö samt studenter och forskare (Statens Historiska Museum 
2011b).  

5.1.1 Det symboliska svärdet 
Valet av denna typ av genomgång av kvantitativ data grundar sig på den information 
som framkommit genom intervjuer där informanterna har antytt att det inte finns ett 
aktivt urval utan att detta mer handlar om ett mekaniskt urval som sker beroende av 
fälten som finns med i databasen “Sök i samlingarna”. Därför har vi som exempel 
valt ut en föremålsgrupp som har framkommit i intervjuerna och sedan valt ut en 
fyndplats som är frekvent förekommande för den fyndgruppen. 
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Vi har valt ut ett föremål där rubriken i “Sök i samlingarna”-posten är “Föremål 
262933. SHM 34000:Bj 496”. Samma föremål i Europeana kallas “svärd (tveeggat) 
av järn, silver”. I nedanstående tabell finns fält som inte är ifyllda vilket betyder att 
denna information inte finns representerat i respektive databas. De olika posterna 
visas i tabellen nedan: 

Tabell 1. Jämförelse av ett föremål i “Sök i samlingarna” och Europeana 

Fält “Sök i samlingarna” Europeana  

Beskrivning Tveeggat svärd med 
parerstång och trekantig 
knapp.  

Tveeggat svärd med parerstång och trekantig 
knapp. 

Geografisk 
täckning  

 

Uppland; Adelsö; Björkö; Norr om Borg; 
http://sws.geonames.org/2722037/ 

Landskap Uppland 
 

Socken Adelsö 
 

Lokal Björkö, Norr om Borg     
  

 

Fornlämning 
(RAÄ) 

Adelsö 35:1 
 

Tidsperiod 
 

 

vikingatid (800 e.Kr. - 1100 e.Kr.) 

Relativ datering      
  

vikingatid 
 

Publiceringsdatum 
 

2004-10-26 

Föremålskategori 
         
 

Vapen och rustningar 
 

Sakord svärd 
 

Typ Tveeggat Objekt/föremål 

Material järn, silver 
 

Ämne 
 

Arkeologi  

Antal  1 
 

Källa: ”Sök i samlingarna” och Europeana. 
 



 

 37 

Det finns fler fält som vi valt att inte infoga i tabellen. I Europeanas fall beror det på 
att det är fält som läggs till av RAÄ vid hämtningen av datan hos SHM, exempelvis 
rättigheter, källa, dataleverantör, leverantör och providing country. Värt att notera är 
att i “Sök i samlingarna” går det att få mer information genom att klicka på “mer 
info”. Där är det framför allt fält som beskriver fyndplatsen som inte finns med i 
tabellen då de försvinner i normaliseringsprocessen som materialet genomgår hos 
RAÄ. I “Sök i samlingarna” finns material som är klassificerat på olika sätt. Det är 
bara en bråkdel som kategoriseras som arkeologi och där arkeologi alltså finns med 
som sökbar variabel. Därtill rensas bland annat dokument och fotografier bort i 
normaliseringsprocessen som sker hos K-samsök. Det kan fortfarande vara 
arkeologiskt material men det är infört och överfört på ett annat filter. Ett exempel på 
detta är benmaterial, vilket i Europeana i flera fall inte klassas som arkeologi, utan 
natur. Det kan vara så att bearbetat ben vanligen klassas som arkeologi och 
obehandlat ben som natur, men detta har inte vår undersökning gett något tydligt svar 
på. 
 
Värt att notera är att under arbetet med denna uppsats har båda databaserna ändrat 
gränssnitt så att de båda fungerar på ett “enklare” sätt. De liknar i dagsläget varandra 
mer och har tydliga fält där det är möjligt att fylla i avgränsningar i sökningar. Vår 
undersökning grundar sig alltså på hur databaserna såg ut fram till mars 2013, vilket 
bilderna nedan visar. 

Bild 3. Post innehållande aktuellt svärd, SHMs ”Sök i samlingarna” 

Källa: Skärmdump från SHMs “Sök i samlingarna” [2013-03-22]. 
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Bild 4. Post innehållande aktuellt svärd, Europeanas söktjänst 

Källa: Skärmdump från Europeanas söktjänst [2013-03-22]. 

5.2 Informationsflöde  
Hur mycket material kommer från Sverige och hur ser fördelningen ut? Sverige har 
bidragit med 9,44% av materialet i Europeana, vilket gör landet till det fjärde största. 
Tyskland (15,44%) har den största andelen leveranser och på andraplats finns 
Frankrike (10,96%) följt av Nederländerna (9,67%) (Europeana 2013). Tyngdvikten 
ligger tydligt på Västeuropa. Något som också är intressant att påpeka tillsammans 
med denna statisk är att av det material som Sverige levererar till Europeana är en 
stor del museiföremål. RAÄs K-samsök är en av de största svenska leverantörerna 
och deras huvudsakliga material är just från museer och kulturmiljöer. Dessa 
procentsatser är inte statiska, bara under tiden för denna undersökning ändrades 
ordningen på vilka länder som levererat störst mängd material, Sverige gick från en 
tredje till en fjärde plats. 
 
Vid en snabb överblick av materialet i Europeana framträder en bild av hur 
sammansättningen ser ut och det som syns tydligast är alltså att det till största del är 
museer som står för bidrag till samlingen från svenskt håll. För andra nationer ser det 
annorlunda ut, exempelvis Spanien har övervägande material från bibliotek och arkiv. 
Ett problem som uppdagats är vilka sökord som fungerar och vilka som inte gör det. 
En första sökning visar att Statens Historiska museum står som leverantör till 394356 
poster. 
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Sökningen smalnas av för att se hur stor del av träffarna från SHM som kategoriserats 
som arkeologiska. (europeana_dataProvider:"Statens historiska museum" what: 
"arkeologi"). Med de söktermerna filtreras det arkeologiska materialet från SHM ut. 
Detta ger 74581 träffar, vilket motsvarar ca 19 % av materialet från SHM. Vid en 
översiktlig genomgång verkar det som att föremålen är grupperade i olika 
fyndkategorier och att de möjligtvis även är grupperade efter tidsålder och/eller 
fyndplats. 
 
En annan sökväg som öppnar upp för intressanta iakttagelser är “platssök” som 
begränsar sig till områden (europeana_dataProvider:"Statens historiska museum" 
where: "björkö"). Denna sökning blir viktig i samband med “what-sökningen” då de i 
relation till varandra kan ge intressant information om fördelning av olika 
föremålsgrupper i landet. Texter som har fotograferats och lagts upp kategoriseras 
som “image” i databasen vilket är samma typ av klassificering som för föremål. Detta 
blir ett problem då fokus i undersökningen ligger på de föremål som finns i 
databasen. Det går att filtrera ut bilderna och då visar det sig att av SHMs sammanlagt 
närmare 400 000 poster i Europeana är nästan 61 000 (60966) poster kategoriserade 
som “fotografi”, eller “objektavbildning”. I verkligheten är ju samtliga poster 
fotografier, men det är dessa som är avfotograferade fotografier, alltså vars fysiska 
form i magasin och utställningar kallas fotografi. 
 
Hur ser leveranserna då ut till Europeana? Efter att ha gjort sökningar i databasen 
fortsatte undersökningen för att förstå hur materialets väg ser ut. Det resulterade i 
insikten att den övervägande delen av det svenska materialet som museerna levererar 
går igenom RAÄs sökorgan K-samsök och vidare till Europeana. Till K-samsök 
levererar de svenska museerna, och då också SHM, det material från institutionernas 
samlingar som ska finnas med i Europeana. Efter det går materialet vidare från K-
samsök till Europeana för att sedan i sökningarna koppla tillbaka materialet till den 
ursprungliga hemsidan. Sammanfattningsvis handlar det alltså om ett mekaniserat 
urval där skörden sker automatiskt. I SHMs fall ser informationskedjan i något 
förenklad form ut så här: 
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Bild 5. Flödesmodell som visar på hur informationen rör sig mellan institutionerna  

 
Genom att under den här delen av undersökningen använda det netnografiska 
tänkesättet då föremålen har betraktats som individer som interagerar med varandra i 
det digitala, har det varit möjligt att dra vissa slutsatser när det gäller 
identitetsskapande utifrån föremålen och databaserna. Dessa slutsatser återkommer i 
den sammanfattande analysen (kap. 5.4).  

5.3 Intervjuer 
I kapitlet finns två olika uppdelningar som grundar sig på de olika block som har 
framkommit under arbetets gång. Den här uppdelningen i två block har även bidragit 
till uppsatsens titel. Dessa uppdelningar i Ting, där de mer praktiska och fysiska 
resultaten redovisas. Detta ställs mot Tendens som berör de mer bakomliggande 
faktorerna till de praktiska momenten som har framkommit i intervjuerna. I båda 
rubrikerna redovisas också de sammanhang och kopplingar som författarna ser mellan 
informanterna. Intervjuerna är redovisade på ett analytiskt sätt eftersom författarna 
anser det svårt att separera resultat och analys i detta fall. Det som kommer fram 
under detta kapitel kommer sedan att användas för att diskutera de angivna 
frågeställningarna.  
 
I slutet av varje avsnitt har vi som författare skrivit samman kommentarer över det 
som vi upplever som viktigast i uttalandena. Dessa kommentarer ska läsas som en 
analytisk ingång i det som senare kommer att behandlas i diskussion och även ligga 
till grund för slutsatserna. Kommentarerna är kortfattade och resonerande. De är 
tänkta att fungera som en brygga in i de mer teoretiska resonemangen som följer och 
på så vis leda läsaren vidare i uppsatsens stegrande struktur. 
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I genomgången av intervjumaterialet kommer uttrycket hen att användas då vi anser 
att det är ett bra sätt att hålla på anonymiteten genom könsneutralitet. Vidare 
förekommer betoningar från informanternas håll att återges med understruken text i 
citaten i genomgången och redigeringar från författarna markeras med hakparenteser 
[...]. 

5.3.1 Ting (Samlingarna)  
Under denna rubrik behandlas de aspekter om föremål, representation och urval som 
framkommit i intervjumaterialet. 

Analogt/digitalt 
Föremålen är inga statiska objekt, deras betydelse är i ständig omtolkning. De är 
representationer för fenomen och relevansen kan förändras över tid. Om vi hårdrar 
det lite och säger att ett museum till stor del är sina objekt så innebär det således att 
museernas roll också är rörlig och föränderlig. Förförståelsen påverkar människors 
tolkning av föremålen och när samhället förändras, skiftar även vår förståelse av dem. 
Föremålens outtalade mening kan på så vis utmana vår förmåga till tolkning. 
 
Under intervjuerna framkommer en samstämmighet om att ett föremål i sin fysiska 
form och ett föremål i en digital avbildning inte går att likställa. Enhetschefen menar 
att: 
 

[…]den digitala närvaron finns för den är ju, den ger ju en möjlighet för alla att leta fram föremål. 
Men sen kan man aldrig ersätta den här... [tar upp en prydnadsfisk] fysiska... närheten till 
föremålen.  

Enhetschefen  
 
Forskningschefen uttrycker detta på ett annat sätt, mer med betoning på att föremålets 
identitet också är kontextuellt betingad: 
 

[…]framförallt påverkar det väl liksom användningsmöjligheterna, [...] man kan länka det, man 
kan använda bilden på olika sätt […]. Det är ju ett helt nytt sammanhang liksom, som 
representationerna av föremålen för det är det ju ändå, det är något slags avatarer för föremålen, 
eller vad man ska säga egentligen. Alltså det blir ju andra sammanhang som de kommer in i som, 
där de faktiskt inte har varit tidigare heller.  

Forskningschefen 
 
Det går att komma nära med en digital avbild, men vissa aspekter går förlorade enligt 
Informationsutvecklaren: 
 

[...]man kan komma ganska nära […] nån sorts ursprungsföremål liksom, just det, autentiska ‘det 
här är det som Strindberg höll i’, det här är […] stenåldersgubbe som har huggit nånting med [...], 
det finns nånting i det där som är svårt att ersätta[…]. 

Informationsutvecklaren 
 
Kommentar: Vikten av att ha både digitala återgivningar av föremål och att också ha 
det fysiska föremålet för åskådning är stor. Det ena går inte att ersätta med det andra, 
då en avbildning inte är detsamma som föremålet i sig själv. En bild av till exempel 
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ett föremål gjort av järn, såsom ett svärd, säger ofta väldigt lite om vad järnet har för 
kvalitet. Bilden är dock ett mycket viktigt hjälpmedel om någon vill skaffa sig en 
översikt av vad som finns i en samling. Om det är en uppfattning hur ett föremål ser 
ut som vill nås, så är bilden ofta överlägsen texten.    
 

Känslan för tingen 
Vidare diskuteras den egna kopplingen till tingen under intervjuerna, hur 
informanterna själva ser på samlingar och ting. Dessa frågor ställdes på ett sätt som 
efterfrågade en mer personlig vinkel och svaren ska också tolkas därefter. Intressant i 
sammanhanget är den liknande akademiska grund informanterna har, samtliga är 
arkeologer.  I svaren går det att urskilja två olika diskurser. Dels tingen som primärt 
kopplade till människor, som kulturellt och kontextuellt betingade, vilket Forskaren 
ger uttryck för: 
 

Man bygger enorma byggnader över ting, där man samlar dessa ting.[...] det är givetvis så att det 
är nån annan människa som har gjort tingen, det är ju inte så antingen bara kommer upp och sen 
har nån sorts, kan prata med oss, så funkar det ju inte. Men [...]vi har ett behov av ting och 
personligen så har jag väl inte [...]större dragning till föremål "X" om det är så du undrar. Men 
liksom att öka förståelsen hur föremål, eller vilken sorts betydelse föremål har i vår tid och vår 
värld, det tycker jag ju är jättespännande.  

Forskaren 
 
Det problematiska med hur föremålen organiseras och hur museet arbetar med detta 
lyfts fram av Forskningschefen: 
 

Vi skulle behöva synliggöra det här att, precis som människorna kan röra sig, komma någon 
annanstans ifrån och blir svenskar så är det likadant med föremålen, att det svenska kulturarvet till 
stora delar [...] kommer faktiskt från andra delar av världen, har rört sig över gränser och... kan ha 
varit knutna till flera olika identiteter och så där och ja jag tror att… så behöver man tänka lite tror 
jag.  

Forskningschefen 
 
Den andra diskursen ser föremålen mer utifrån dess egenvärde och hur de används. 
Här ligger fokus mer på hur föremålen brukas och föremålen som verktyg för 
förmedling. Enhetschefen hos vilken denna diskurs blir tydlig, betonar också vikten 
av utlån av föremål till andra institutioner, både nationellt och internationellt som ett 
sätt att tillgängliggöra. 
 
Samlingssystemets historiska grund är något som går igen i kunskapsorganisationen 
och där är särskilt treperiodssystemet tydligt. Forskningschefen menar att detta håller 
på att luckras upp men att: 

 
Det genomsyrar ju museet på flera plan och [...] i magasinet är det ju också organiserat så, liksom 
stenålderssektionerna, bronsålderssektionerna, järnålderssektionerna […] så att allting är liksom 
sorterat efter den här... ja arkeologiska periodindelningen.  

Forskningschefen 
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Samlingarnas centrala roll och deras grund för det förmedlande arbetet lyfts fram och 
även hur fokus förskjutits: 
 

I ett museum så har, […] ... historiskt sett så är ju museet en samlingsinstitution och ... med en 
liksom en andra uppgift, att visa. Så att ur ett, historiskt sett så har det handlat om vetenskapligt 
samlande och sen i viss mån visande då. Men sen har ju det där växlat över åt andra hållet, där 
samlande blivit nåt problem och jobbigt att handskas med, medans visandet då har blivit det 
viktiga.  

Forskaren 
 
Kommentar: Här kommer komplexiteten som finns i samlingssystemet upp och också 
frågan om vem museet är till för. Hur materialet tolkas och att det bevisligen finns 
olika sätt att se på samlingarna och de enskilda föremålen även inom samma 
yrkesgrupp blir tydligt. Inom en och samma institution verkar det kunna råda olika 
synsätt, vilket i förlängning kan komma att påverka vilken roll föremålen får och hur 
den struktur samlingssystemen rymmer också påverkar andra delar av museets 
verksamhet. 

Tingens organiserande makt  
Hur ser museernas maktposition ut i samhället och hur har betydelsen av 
centralmuseirollen påverkat denna? Äganderätten till föremål och system är något 
som kommer upp i flera av intervjuerna där det både bekräftas maktpositioner och 
framkommer olika tankar om vad som innefattas i detta. Här finns det olika sätt att se 
på materialet hos informanterna. Informationsutvecklaren från RAÄ kommenterar det 
på ett sådant sätt att “kulturarv tillhör mänskligheten”. Från RAÄs sida verkar det 
finnas en inställning kring äganderätt hos institutioner som handlar om att “[...] de 
flesta institutionerna ser först och främst till institutionens bästa. Institutionen som 
ska bli stor.” Vidare påpekar hen att det är RAÄ som äger systemet, då de skapat det 
regelverk som styr systemet. Med detta menas det kulturarvssystem vilket RAÄ som 
organisation har fått i uppdrag av regeringen och svenska staten att utveckla och 
förvalta. I detta resonemang märks tydligt den betydande makt RAÄ har när det gäller 
kulturmiljöfrågor, eftersom det där finns en samlad expertis. 
 
Dessa citat ger uttryck för RAÄs sätt att se på svenska kulturarvsinstitutioner och 
därigenom de svenska museerna och också på sin egen institution som en viktig 
utpost i samhället genom de lagar och förordningar (system) som de “har särskilt 
ansvar för”.  Det här synsättet är inte unikt för de svenska kulturarvsinstitutionerna 
utan är ett mer allmängiltigt tankesätt. Detta sätt att tala om sin maktposition visar på 
den säkerhet som finns inom en organisation som inte känner sig hotad. En diskurs 
som kanske inte är speciellt medveten. 
 
Inom samma område diskuterar Enhetschefen äganderätt på ett annat plan, kring 
föremål och vilka som har rätt till ett visst material. Hen menar att: “[...] jag tror det 
att vi kan hävda… att vissa av, material eller vissa föremål har nationellt värde [...] 
och därför ska de stanna i statlig ägo hos oss. Men det kan ju innebära att de kan 
lånas ut eller liknande [...]”. Här finns också en maktdiskurs som grundar sig i det 
faktum att Historiska museet är statligt och den position i samhället som följer med 
detta. Om de olika uttalandena sätts bredvid varandra uppfattas diskussionen på 
ungefär samma sätt, detta är två organisationer som talar utifrån en maktposition 
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vilket omedvetet bidrar till att det finns en säkerhet i det de säger och en vetskap om 
att de har möjlighet att göra fel. Förståelsen för andra organisationer som inte har 
denna maktposition blir därigenom lägre.  
 
Enhetschefen fortsätter diskussionen med att säga:  
 

Det behöver inte vara nationellt intresse utan det kan till och med vara så att vi kan hävda att det 
här materialet bör tillfalla oss eftersom det utgör en kunskaps... lucka i vår... våra samlingar. 

Enhetschefen 
 
Kommentar: Detta är ytterligare ett tecken på den medvetna/omedvetna uppfattning 
om en särskild maktposition som Historiska museet besitter gentemot andra 
organisationer. Tanken att museet kan gå in och hävda rätten till ett material är 
intressant. Det bör i sammanhanget sägas att dessa frågor sker i särskild diskussion 
med de organisationer eller institutioner som kan tänkas äga sådana material. Det 
finns också exempel på när Historiska museet har hävdat rätten till ett material och 
när den andra organisationen har fått rätt att behålla materialet i fråga. Det 
maktutövande som sker medvetet eller omedvetet på museet förefaller att påverka 
dels den egna självbilden, men även hur andra museiinstitutioner betraktas och hur 
man ser på sig själva i en samhällelig kontext.  

Kvantitet eller kvalitet? 
En annan fråga rörande föremålen är förhållandet mellan kvantitet och kvalitet. Med 
ett stort material som visas, ges enligt Forskningschefen en bild av ett aktivt museum, 
i framkant med digitalisering i europeiska mått mätt. Forskningschefen menar också 
att kvantiteten är något som vissa institutioner ser som något bra för dem, genom att 
“Kvantitet blir kvalitet, kanske.”. Hen anser dock inte att kvantitet är något som ska få gå 
före kvalitet utan är av den åsikten att en polysemantisk förståelse av föremålen är något 
som bör utvecklas, där många olika perspektiv, teman, sökord och länkar knyts till 
föremålet. På så sätt kan föremålet kopplas till flera parallella berättelser och identiteter.  
 
Relevant i detta sammanhang är de tankar om vad det egentligen är som visas i 
databaserna. Forskaren ställer sig generellt kritiskt till digitaliseringsprojekt då hen 
menar att de ibland fokuserar på fel saker: 
 

Jo, alltså, det är väldigt mycket politiskt spel i det, [...] en enkel lösning på ett djupare problem. 
Det kostar massa pengar förvisso men man ser ett resultat. Man kan säga att man stoppar in X 
tusen miljoner pengar i det här systemet så kommer det helt plötsligt upp på datorskärmarna vad 
man har gjort. Och då har man spridit, då har man öppnat upp för den här, tycker jag befängda, 
idén om [att nå ut till] alla då. Men man har inte kontrollerat, man har inte närmare diskuterat vad 
det är man öppnat upp till faktiskt...  

Forskaren 
 
Det som kommuniceras genom databaserna och de digitala avbilderna av föremålen 
tycks inte ha diskuterats i någon högre grad på SHM, när det gäller 
identitetsaspekterna. Forskningschefen menar att föremålen genom digitaliseringen 
sätts i ett helt nytt sammanhang; 
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från det [slutna katalogrummet] […] till global kommunikation i digitala system […] … det är ju 
ett väldigt stort steg egentligen med, och det har ju inte[...] riktigt följt med, alltså […] att man 
tänker i termer av representation eller vad är det för information vi har? [...] Alltså, tänkandet har 
ju inte riktigt följt med där, tycker inte jag, utan man har digitaliserat de gamla katalogkorten och 
nu så, nu blåser vi ut dem digitalt, eller globalt då liksom.  

Forskningschefen 
 
Kommentar: Vad händer när material läggs ut för allmän beskådan utan att de har 
kontrollerats av institutionen? Föremålens identitet sätts alltid in i en kontext vare sig 
det handlar om databaser eller utställningar. Det kan finnas en tendens till att 
kvantiteten går före kvaliteten om det inte reflekteras över vad materialet kan tänkas 
representera. Digitaliseringen är en politisk fråga och det är också starkt kopplat till 
finansiella aspekter. Det finns en kritik mot hur processen ser ut inom institutionen 
och de resonemang som förs om identitetsförmedling via utställningar skulle också 
många fall kunna vara applicerbara på databaserna. 

5.3.2 Tendens (Kontext och makt) 
Under denna rubrik behandlas aspekter på frågor om medvetandegrad hos 
institutionerna, identitetsproblematiken och diskussionen om Europa och nation. 

Vikten av det egna  
I flera av intervjuerna kommer det fram intressanta aspekter kring det geografiska och 
intresset för den “egna” historien. Material organiseras som hörande till en nation, 
ursprunget syns inte i samlingssystemet utan genom den moderna svenska geografin. 
Flera av informanterna ger uttryck för att användarna främst är intresserade av att se 
på föremål som de själva har en koppling till, ofta via en geografisk närhet eller ett 
specialintresse. Det är en intressant iakttagelse att de genom dessa uttalanden ger 
uttryck för en diskurs om att publiken i första hand är intresserad av att bekräfta sin 
egen identitet genom att se den reproducerad i materialet. 

 
[...] jag vet inte om folk har så stort intresse för de här digitaliseringarna heller. Jag kan inte det 
och jag tror inte man har gjort någon studie vilka det är som går in och tittar, det är ju det jag hört 
iallafall, att det är ju nördar i princip alltså negativt sett nördar. Och då ofta med någon mystisk 
chauvinistisk grund för det här [...]. Så att det är mycket pengar för en liten grupp i princip, skulle 
jag tippa om man tittar närmare på det.  

Forskaren 
 
Själva nyttan med Europeana är också en aspekt som förekommer i relation till detta 
resonemang. Den bild av vem som faktiskt använder databaserna, som flera av 
informanterna ger uttryck för, handlar alltså om den nördiga och specialintresserade 
användaren som i första hand är intresserad av föremål som speglar hur hen uppfattar 
sig själv. 
 
Kommentar: Besökarnas behov av att bekräfta sin egen identitet i materialet som 
visas lyfts fram av informanterna. Kanske är det dock mer komplicerat än så. Många 
förfrågningar om att få ta del av materialet grundar sig i ett allmänt intresse och 
förfrågningarna kommer från olika håll. Det kan vara såväl privatpersoner som är 
specialintresserade av en viss föremålsgrupp eller av en viss tidsperiod, som forskare 
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som undersöker ett visst fenomen. Ibland har det koppling till den egna identiteten, 
eller till hembygden, men det kan också grunda sig i ett mer allmänt intresse. 
Därigenom kan den rådande diskursen om att det i hög utsträckning är kopplingen till 
den egna identiteten som intresserar användarna också i förlängningen få effekter på 
hur materialet visas upp. Om man identifierat en viss målgrupp som viktig är det 
kanske också denna målgrupps behov som kan komma att prioriteras. 

Europeana och det politiska 
Jämförelse görs mellan Europatanken och Europeana, och liknelse mellan 
nationsbygge och skapandet av Europa.  
 

[...] och tidigare var det ju självklart, med Historiska museets, att de som jobbade på Historiska 
museet representerade nationen och såg sig själva som så att säga identitetsmässigt knutna till 
nation, nationsbygget och fick ju styrka därigenom och fick liksom positioner och sånt.  

Forskaren 
 
Vidare likställer Forskningschefen nationen med Europa genom det sätt på vilket 
dessa har byggts upp. Denna uppfattning överensstämmer med det antagande som vi 
själva tidigare påpekat i texten. Något annat som hen menar är att nationen är något 
som existerar och som man är tvungen att hela tiden relatera till eftersom de inte 
kommer att försvinna, åtminstone inte tanken på nationerna, det är en viktig del av det 
kulturella spektrat. Det går att koppla ihop med tanken på centralmuseerna och dess 
varande genom att det inte handlat om att förstärka regionerna, utan att regionen 
snarare ska ses “som en bit av den nationella kakan” (Forskningschefen). Denna 
tanke dupliceras i EU genom förstoringen av tankemönstret. Grunden är densamma, 
tanken på regioner som bygger nation, men nu är det nationer som bygger överregion.  
 
I intervjuerna framkommer en bild av att fokus med arbetet att tillgängliggöra de 
digitaliserade samlingarna legat på ett nationellt plan i första hand.  Detta ges uttryck 
i det Forskningschefen säger om att:”[...] jag har inte hört några diskussioner 
överhuvudtaget egentligen om Europeana faktiskt, utan jag, vi har ju bara pratat om 
K-samsök”. Arbetet har legat på utvecklandet av K-samsök, varigenom materialet 
skickas vidare till Europeana. Vidare menar hen att: “[...] hela den biten med 
Europeana det är nog mellan K-samsök och Europeana så att säga då, så att där har vi 
egentligen inte haft… jag har inte hört några diskussioner här egentligen om det utan det 
har ju liksom kommit med på köpet”. 
 
Att Europeana är ett politiskt projekt råder det hög medvetenhet om: “... alltså 
Europeana är ju väldigt mycket eller, ja var ett extremt politiskt projekt. Nu är det lite 
mindre ett ... Ja det är ett politiskt projekt, rakt igenom!” (Informationsutvecklaren). 
Detta är ett exempel på en genomgående tanke och medvetenhet kring Europeana hos 
alla informanterna. Det förstärks genom kulturpropositionens (Tid för kultur, SOU 
2009/10:3) sätt att trycka på utvecklingen av det digitala arbetet med bevarandet av 
kulturarv som citatet i undersökningens inledning visar på. Detta nämns också i 
intervjun med Informationsutvecklaren då hen berättar om de finansiella bidrag som 
från 2009 (samma år som kulturpropositionen kom ut) ingick i RAÄs regleringsbrev 
för att utveckla just den digitala förmedlingen med fokus på nationella databasen K-
samsök vilket i förlängningen har påverkat arbetet med Europeana. Arbetet med K-
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samsök och Europeana har gått parallellt genom att Kulturdepartementet gav RAÄ i 
uppdrag att samordna det digitaliserade kulturarvet och göra det tillgängligt: 
 

Så var det några smartskaft [ordet sägs skämtsamt och positivt] då, bland annat på Historiska 
museet och hos oss då som tyckte att ”[…] vi gör det där" Och i samma veva [...] genomfördes 
Museiutredningen.  Och de hade ett uppdrag ifrån Regeringen att nu ska ni då försöka samla er 
litegrann och jobba lite mer ihop och tänka mer på användarna [...]. 

Informationsutvecklaren 
 
Det förekommer också tal om institutionen som ett varumärke som måste skötas om. 
Informationsutvecklaren säger;  
 

[…] branda institutionen hårt, i första hand. Men man har inget emot det här... 
allmänningsmässiga, men det kommer i andra ledet. Det kan man ju resonera om det är 
politisk/ekonomiska styrmedel [s]om uppmuntrar det eller om det sitter […] ... i ryggraden att 
man är... känner att man är ute på en marknad och konkurrerar mot de andra museerna i samma 
stad.  

Informationsutvecklaren 
 
Kommentar: Nationens betydelse för museernas utveckling är fortfarande närvarande 
i museernas tankevärld. Det är intressant att se hur detta överförs till arbetet med 
Europeana och att nationen då snarare blir region, sett i ett vidare sammanhang. 
Kunskapen om Europeana är dock inte så stor i sig, fokus verkar istället ligga på det 
nationella arbetet genom K-samsök. Däremot framkommer en hög medvetenheten om 
Europeana som ett politiskt projekt. 

Medborgarskapets dimensioner 
Kring begreppet medborgarskap framkommer två synsätt. Det ena lyfter fram det 
administrativa medborgarskapet: 
 

Och det [...] blir också ett dilemma för ett [...] kulturhistoriskt museum. Om alla liksom bara är 
juridiskt sett medborgare, så har man ju skalat bort den, den kollektiva identiteten. [...] Vilket jag 
tycker är positivt då, men för museet blir det ju ett problem. Därför, för vem vänder man sig till 
då, vad är det för stories man ska liksom ... presentera och representera? Och det leder ju till, och 
allt det här leder ju till nya frågor som museerna måste ta i. Det är ju så, de måste ju liksom på nåt 
sätt fundera över... hur ser världen ut därute? [...] varför finns vi och vad ska vi göra? Och fundera 
igenom det ordentligt.  

Forskaren 
 
Det andra synsättet har fokus mer på det kulturella medborgarskapet och det 
normativa: 
 

[...] den kulturella sidan av nationsskapandet att det finns olika sätt att... att göra nation, är det 
liksom inkluderande eller exkluderande vad det gäller medborgarskap och […] vem som är 
normen[...]. 

 Forskningschefen 
 
Kommentar: Medborgarskapet är en viktig tanke i skapandet av EU och därför blir 
den tanken också synlig på olika sätt. Ett av dessa sätt är bland annat genom 
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skapandet av ett gemensamt kulturarv i olika projekt så som Europeana.  Eftersom 
Europeana är ett projekt initierat och administrerat uppifrån, skulle det också kunna 
ses som att det i slutändan blir en representation av institutionerna snarare än en 
representation av medborgarna. 

Inre/yttre kommunikation 
På museet sker flera sorters kommunikationer, dels den inre som främst riktar sig till 
de interna och som handlar om systemet och om samlingarna, dels den yttre som är 
det som sänds ut till allmänheten och som syns i utställningarna. Den yttre 
kommunikationen diskuteras och analyseras och det finns en tydlig medvetenhet om 
den. Den inre kommunikationen är inte alltid lika reflekterad. Här diskuterar 
Enhetschefen de olika nivåer och indelningarna som finns i samlingarna och i 
utställningarna.  

 
[...] man bryter ner det i mindre delar och att man synliggör det här att det har funnits en helt 
annan struktur... tidigare. Och att det är först under medeltid... där är det ju nere på sockennivå 
oftast är det kronologisk fas och de pratar man inte så mycket om... den typen utav politisk 
historia. Men om man tänker sig i... de förhistoriska utställningarna... så tror jag att man har brutit 
ner det i mindre enheter, pratar vi om hövdingadömen och... småkungadömen.  

Enhetschefen 
 
Detta är ett exempel på hur den yttre och inre kommunikationen skiljer sig från 
varandra, där det kunskapsorganisatoriska systemet med rötter i 1800-talet finns kvar 
i samlingarna medan det inte återspeglas i de tankar som finns kring utställningarna. 
Där man istället försöker berätta en historia som bygger på andra förutsättningar än 
vad det kunskapsorganisatoriska systemet ger. Systemet är långsamt och har inte 
möjlighet att hänga med medan utställningarna måste ligga i tiden för att människorna 
ska förstå. Problemet blir då att kunskap tappas och försvinner på vägen och att 
systemet som ligger till grund alltid lyser igenom vilket gör att den publika 
verksamheten kan upplevas tudelad och att personalen har svårt att veta vilket ben de 
ska stå på. Forskningschefen säger att man i skapandet av utställningar “utgår ju 
väldigt sällan från samlingssystemet” och hur det är uppbyggt utan hen menar att 
SHM istället börjar i skapandet av teman för att sedan plocka in de föremål som 
passar. Vidare fortsätter hen: 

 
Man tänkte att det här var det självklara systemet så att säga. Man tänkte inte riktigt att ja men i 
framtiden, vi kanske kommer att vilja söka grejer med på andra premisser, eller […] med andra 
teman så tänkte man inte riktigt utan man tänkte att... “det här är det självklara arkeologiska 
systemet, nu kör vi, nu digitaliserar vi det här” Så man tog egentligen ett analogt system och 
gjorde det [...] digitalt istället för att riktigt ta tillvara de, vad ska man säga, möjligheter som det 
faktiskt finns i digitala.  

Forskningschefen 
 
Kommentar: I detta stycke är det nyanseringen kring den inre och yttre 
kommunikationen på SHM som poängterats, beroendeförhållandet dem emellan och 
hur de genom utställningar och samlingarna kan krocka med varandra. Detta kan få 
konsekvenser för vad museet förmedlar och i förlängningen påverka hur det uppfattas 
utifrån och därigenom den samhälleliga positionen. 
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Nya kopior av gammalt material: reproduktion av identitet 
Materialet som kommer in till Europeana passerar RAÄs K-samsök, vilket vi tidigare 
redogjort för i texten (kap. 5.2). K-samsök varken “filtrerar eller paketerar eller gör 
urval, utan urvalet görs i hög grad hos informationsförvaltarna genom att de väljer 
om de vill skicka upp något överhuvudtaget eller vill, filtrerar där liksom” 
(Informationsutvecklaren). 
 
Genom att rakt av kopiera det gällande systemet reproduceras de existerande 
strukturerna vilket riskerar cementera värderingar som museet kanske inte längre står 
för. Enhetschefen lyfter fram det positiva med att delar av samlingarna görs 
tillgängliga för en stor publik, men visar samtidigt en medvetenhet om att detta också 
kan ha en reproducerande effekt: 
 

Ja det är fantastiskt egentligen för om man tänker sig... hur många människor som får möjlighet 
att se... föremålen så är det otroligt många och när vi deltar i internationella utställningar, 
tillfälliga utställningar till exempel så är det ju ännu fler som får möjlighet att se, då blir det i och 
för sig en upprepning, det blir ofta samma föremål... som kommer ut men det är iallafall en 
exponering utav föremål för en väldigt bred publik.  

Enhetschefen 
 
Museologen Kerstin Smeds (2007:66-67) hävdar att när ett föremål musealiseras så 
får det helt nya meningar än vad det hade under tiden det användes. Detta sätt att se 
på föremålen visar på den makt som ligger hos de museer som brukar föremål i 
utställningar och samlingar och hur kontextens användande och bevarande bygger 
upp föremålets historia. Utifrån denna mening går det att betrakta museet som en 
plats som får representera de tankar och samhälle som har funnits men som idag inte 
längre finns. 
 
Informationsutvecklaren poängterar den viktiga aspekten att internet är en del av 
verkligheten och att det inte är hållbart att skilja digitalt och analogt åt på det sätt som 
görs idag. Hen liknar internet vid en tonåring som fortfarande utvecklas och menar att 
“Vi står med ett ben i ett analogt träsk och så står vi med det andra benet i ett digitalt 
träsk då för det digitala är fortfarande ganska omoget.” Internets roll och den digitala 
närvaron i samhället har ännu inte utvecklats till sin fulla potential.  
 
Intressant i sammanhanget är också att fundera över vem det egentligen är som syns 
och talar via utställningar och urval? Forskaren menar att det handlar om en 
projicering av den egna identiteten hos den som gör urvalet:   
 

[...] skalar man av allt steg för steg för steg, så upptäcker man att det är ju antikvariernas, eller de 
andra anställdas relation till deras identitet som ställs ut. Det blir ju så, nåt annat kan det ju liksom 
inte till slut bli.  Det är ju jag som representerar mig själv via utställning. Hur mycket jag än 
försöker läsa, för jag sållar ju bort det jag inte tycker är relevant. Så att vad man ser är ... en, i en 
museiutställning är då de personer som jobbar på museet, deras syn på sig själva och på världen.  

Forskaren 
 
Forskningschefen menar att frågor om identitet och perspektiv på museiverksamheten 
ständigt diskuteras när det gäller utställningar; 
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Medan samlingarna ska vara, ja man tänker att de är autentiska och neutrala och informationen är 
objektiv [...] så men det blir det inte när man kommer in i det här kommunikativa sammanhanget. 
Det var inte det innan heller, men det blir väldigt tydligt [...] när man kommer ut ur 
katalogrummet liksom.  

Forskningschefen 
 
Kommentar: Vems världsbild är det som speglas i samlingarnas organisation? 
Museiarbetarnas eller besökarnas? Eller handlar det ren av om de uppfattningar som 
låg till grund för museets organisering på 1800-talet? Genom det mekaniserade 
urvalet reproduceras de tidigare bakomliggande idéstrukturer som museet strävar 
efter att ifrågasätta eller överge i andra delar av sin verksamhet. Det kan finnas en 
överhängande risk för att tankesätt som museet egentligen vill lämna förs vidare i den 
nya digitala presentationen. Detta enbart för att det uppfattas som ett smidigt och 
ekonomiskt fördelaktigt sätt att snabbt överföra data i ett nytt format. Resultatet kan 
dock i så fall bli att det varken är dagens museiarbetares eller besökares världsbild 
som speglas i samlingarnas digitala organisation, utan istället 1800-talets.   

Om deltagande 
Att välja att delta i arbetet med Europeana eller inte kan vara beroende av flera 
faktorer. Det som främst diskuterades under intervjuerna var finansiering och tid. 
Informanterna hade olika saker att säga om detta. Forskaren menar att det inte i första 
hand handlar om personalbrist eller resursfrågan, att SHM har personal och pengar. 
Hen säger att: “Men det är ju inte primärt en resursfråga tror jag, det är primärt […] 
en fråga om mod, det tror jag faktiskt ...”. Informationsutvecklaren berättar att hen 
brukar säga “Alla för och ingen emot", men att det ibland kan ha att göra med 
kostnader eller att “sen tror jag att en del kanske gärna vill ... Jag tror det har lite 
med digital mognad att göra också. Man tänker fortfarande ‘en samling, ett museum, 
en hemsida’”. 
 
Kommentar: Om man ser till informanternas uppfattning så är frågan om deltagande i 
Europeana snarare en fråga om vilja än finansiering då en institution väljer att inte 
bidra med material till Europeana. Här är det dock viktigt att lyfta fram att detta 
kanske först och främst gäller för SHM, men att situationen i många fall ser 
annorlunda ut för andra institutioner, där finansieringen tvärtom kan vara en helt 
avgörande faktor. 
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5.4 Sammanfattande analys 
I resultatredovisningen har vissa analytiska huvuddrag framkommit, nedan följer 
dessa:  

1. Urvalet till Europeana sker mekaniskt och är inte en fråga som SHM 
reflekterat över i någon högre grad. Det kan synas anmärkningsvärt att det inte 
reflekterats över urvalet till Europeana i någon högre grad, i synnerhet med 
tanke på det arbete med identitetsfrågor som annars görs på SHM, kopplat till 
förmedlingsarbetet. Två parallella praktiker, ett mekaniskt och ett 
reflekterande, kan finnas inom samma institution utan att mötas. 

2. Det kunskapsorganisatoriska systemet och den geografiska indelningen av 
föremål förstärker tydligt samlingarnas nationella grund. 

3. Den egna, individuella identiteten lyfts fram som viktig för användarna i 
förmedlingen och användandet av databaserna. 

4. Det nationella uppdraget, resulterar i ett förgivettagande rörande museets 
maktposition, vilket speglas i relationen med andra institutioner och påverkar 
museernas kommunikation utåt. Detta uppdrag är inte självvalt utan bottnar i 
en kulturpolitisk fråga som visar på museiväsendets organisation i Sverige 
vilket faller på Kulturdepartementet.   

5. Synen på föremålen som individer som interagerar med varandra i den digitala 
världen har underlättat förståelsen av identitetsskapandet genom föremålen. 
Genom detta synsätt har materialet fått liv och kunnat kopplas ihop med de 
intervjuer och åsiktsuttryck som har framkommit i dessa.  

 
Det är kring dessa fem huvuddrag som den fortsatta diskussionen kretsar.  
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6. Diskussion 

Om vi återvänder till våra frågeställningar nu när materialet presenterats görs 
uppdelningen i två teman ytterligare en gång för att förtydliga. De första två 
frågeställningarna är alltså: 

• Går det att se en förskjutning från nationellt till överregionalt 
identitetsskapande i föremålsrepresentation, gällande vad som levereras till 
Europeana?  

• Om denna förskjutning går att urskilja, hur ser den då ut i jämförelse med den 
egna databasen? Urval eller slump? Var sker urvalet och vem utför det? 

Dessa behandlar informationsprocesser, föremålen och samlingssystemets betydelse. 
Detta tema knyter också an till det vi i titel, inledning och materialgenomgång valt att 
kalla “Ting”. 
 
De senare två frågeställningarna,  

• Finns det ett medvetet sätt att arbeta inom institutionerna med hänseende till 
urvalsprocess och representation? Vilka mekanismer styr? 

• Hur kan museets urvalsprocesser i det kunskapsorganisatoriska arbetet i 
förlängningen påverka skapandet av regional-, nationell- och överregional 
identitet? 

fokuserar på maktförhållanden, identitetsskapande och de processer som styr 
verksamheten. Detta kan återkopplas till det vi i titel, inledning och 
materialgenomgång benämner “Tendens”. 

6.1 Det mekaniserade urvalet 
När det gäller själva leveranserna till Europeana finns det ingen skillnad i hur arbetet 
sett ut mot de nationella insamlingsdatabaserna. Från SHMs sida förekommer det 
inget aktivt urval utan allt material som läggs in i den egna databasen hämtas av K-
samsök som sedan levererar vidare. När undersökningen som ligger till grund för 
denna uppsats tog sin början var ett av grundantagandena att det skedde ett aktivt 
urval i någon nivå av informationshanteringen, antingen hos SHM eller RAÄ. I viss 
mån visade det sig också vara så, då exempelvis poster utan bilder inte läggs upp på 
Europeana. Det är också så att ett första urval redan gjorts, då det är valda delar av 
samlingarna som digitaliserats från första början och det är dessa utvalda delar som är 
aktuella.  
 
Urvalet till Europeana är alltså egentligen varken fråga om ett aktivt urval eller ett 
slumpmässigt urval. Kärnan är snarare automatiska processer, något som kan 
benämnas ett mekaniskt urval. Netnografin är intressant att koppla in här genom 
samspelet mellan föremål, då vi som tidigare nämnts, har använt oss av netnografin 
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genom att likställa de digitala föremålens kopplingar med relationer mellan 
människor i ett digitalt sammanhang. Vid en mekanisering av valet av föremål finns 
det risk att interaktionen mellan föremålen försvinner och att de uppfattas på andra 
sätt än vad tanken var från början om de tas ur sitt ursprungliga digitala sammanhang. 
Resultatet kan bli att föremålet i sitt nya sammanhang får en helt ny betydelse som 
ger en annan bild än vad tanken var från början. Det finns både för- och nackdelar 
med detta. Det som är viktigt är att detta urval kontrolleras och att det inte lämnas åt 
sig själv då det skulle kunna utvecklas sammanhang som museerna som institutioner 
inte alls kan stå bakom. Här finns möjlighet att återkoppla till Valtysson (2011) och 
dennes undersökning av Europeana där han poängterar att Europeana som databas har 
under sin korta existens förändrats på många sätt vilket visar på att informationen och 
kunskapen i denna inte är statisk och därför inte bör ses som färdig utan hela tiden i 
utveckling.  
 
Det är viktigt i detta sammanhang att alltid ha i åtanke, i enlighet med Steven Conn, 
att föremålen i sig själva inte har något innehåll utan det är vi, människor, som fyller 
föremålen med betydelse och mening. Föremålen är precis som databasen Europeana 
inte statiska. Som tidigare nämnts i intervjuresultatet, så påverkar föremålens kontext 
hur människor förstår dem. Vilket betyder att vid samhälleliga förändringar kan 
tolkningen av ett material skilja sig avsevärt från föregående sätt att tolka det. Genom 
att använda föremålen i till exempel utställningar finns alltså möjligheten att utmana 
rådande tolkningar och de förgivettagna tankar som finns kring dagens samhälle. Det 
digitala ger genom sitt obegränsade utrymme nya alternativ till utmaning.  
 
Det kan därför vara problematiskt att till fullo förlita sig på mekaniserade processer 
när det gäller databaser av det här slaget. Genom det sätt som vi idag lär oss om 
historia i det som Delanty definierar som västvärlden får vissa föremål större 
betydelse än andra genom den allmänna gängse historiemedvetenhet som genomsyrar 
samhället. Detta kan leda till att en viss vedertagen typ av historisk identitet 
reproduceras och då inte ifrågasätts.  

6.2 Symbolisk identitet 
Utifrån vår undersökning går det inte att säga att en förskjutning från nationellt till 
överregionalt identitetsskapande i föremålsrepresentation finns. Men som alltid 
handlar det om nyanser. Det är snarare frågan om en förflyttning än en förskjutning. 
Diskussionen kring skapandet av identitet finns fortfarande men det går att se en 
tydlig förflyttning från ett mindre regionalt-nationellt perspektiv till att istället röra ett 
nationellt-överregionalt perspektiv. Här förekommer samma sätt att arbeta på och det 
går att se en tydlig parallell mellan uppbyggnaden och upprätthållandet av nationen 
och hur arbetet med EU ser ut. Dessa tankar finns hos flera av informanterna och 
förekommer också i bakgrunden till arbetet. Här passar Stefan Bohmans modell av 
historieskapandet in som tidigare har redogjorts för. Sättet som den byggs upp på 
genom de olika stadierna i skapandet av historia och i förlängningen en historisk 
identitet relaterar till övergången från nationellt till överregionalt tänkande. Som 
tidigare påpekats är symboliseringen en viktig del i skapandet av nationell identitet, 
alltså användandet av olika föremål som symboler för en större kontext. I detta 
sammanhang är det intressant att ta in Enhetschefens sätt att tala om 
centralmuseirollen som en del i denna symbolisering då SHM anser sig ha rätt att gå 
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in och hävda ett föremåls nationella värde och därigenom också hävda rätten till det 
föremålet som “väktare” av den nationella historien. Vi ser detta som ett exempel på 
diskursanalysen handlings- och förhållandenivå. Detta maktutövande handlar till stor 
del om vem som har rätt att berätta historia och att SHM som statligt museum 
bedömer sig, genom det nationella uppdraget, ha större ansvar än andra att berätta en 
historia knuten till det nationella genom föremålen. Sättet att tänka, som sker 
medvetet eller omedvetet, bidrar till skapandet av bilder och förutfattade meningar 
inom institutionen rörande andra museer. Det här skulle delvis kunna handla om att 
SHMs roll i samhället inte ifrågasätts speciellt ofta och vidare att samlingarna och 
dess användande ser ut som det gör. Möjligheten att lyfta diskussionen till en högre 
kulturpolitisk nivå finns också här. Det handlar kanske mer om ett förgivettagande 
om vad som bör förmedlas om Sveriges historia från statligt håll vilket, vilket då 
speglas i uppdragen som museet sedan får.  
 
Genom den trygghet som kan uppstå som följd av SHMs maktposition, riskerar 
medvetenheten kring den egna priviligierade rollen gentemot andra mindre 
institutioner, att förminskas. Det här är en problematik som återkommer i intervjuerna 
och även om informanterna menar att det inte rör sig om ett store/lillebrorskomplex, 
så är det viktigt att belysa denna relation och den obalans gällande företrädesrätt som 
kan uppstå. I detta sammanhang är det också intressant att föra in Risses tankar om de 
multipla identiteterna. Frågan om (den möjliga) motsättningen mellan museerna 
grundar sig kanske snarare i ett ifrågasättande av rollen som expertinstitution i 
samhället. Denna roll förmedlar en identitet genom experternas ögon vilket gör att 
institutionen upplevs som fast i sitt system.  
 
Det är i detta sammanhang viktigt att ha i åtanke att museet är en del av den politiska 
organisationen och därigenom också alltid påverkas av den kulturpolitik som förs. 
Detta skapar en konflikt mellan det långsiktiga uppdraget som förvaltare av nationens 
historia och det kortsiktiga finansiella och politiska prioriteringar som blir följden av 
de fyraåriga mandatperioder statliga institutioner måste förhålla sig till. 
 
Det politiska projektet att bygga nation (SHMs arbete med kunskapsorganisation) är 
det som speglas i det politiska projektet att förena det Europeiska kulturarvet 
(Europeana). Här blir kontextens påverkan tydlig. I detta fall har vi uppmärksammat 
att det finns en viss förvirring i hur begreppen EU och Europa används. Det politiska 
projektet (EU) blir synonymt med skapandet av gemensam identitet (Europa). I 
Habermas teorier finns tankar som skulle kunna gå att applicera på den här 
svårigheten att separera begreppen från varandra. Han menar, som tidigare nämnts, att 
systemet (i det här fallet ramverket EU) får makt över identitetsskapandet och att 
dessa två hela tiden samspelar med varandra. Som ett ytterligare lager lägger sig det 
informationsspäckade samhället som människan idag lever i vilket ökar intensiteten 
och maktutövandet från systemets sida.  
 
För är det i grund och botten ett nationellt eller nationalistiskt uppdrag museet har? 
Vad ska museer idag förmedla i den allt mer globala värld som finns runt omkring 
oss? Handlar det först och främst om att praktiskt och administrativt tillgängliggöra 
samlingar eller är museets roll snarare en fråga om att förmedla en berättelse som 
syftar till att stärka en identitet? Under intervjuerna svävas det lite kring dessa frågor, 
som kan uppfattas som problematiska och känsliga. Men en medvetenhet om vad som 
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är huvudsyftet är grundläggande för hela museiverksamheten då det genomsyrar allt 
museet kommunicerar. Finns möjligheten att kombinera ett nationellt och 
kosmopolitiskt uppdrag hos museerna och vilken väg bör väljas? Om formuleringen i 
det kulturpolitiska uppdraget är otydligt blir det upp till SHM att själva tolka målen 
vilket medför en problematik med vilket ben de ska stå på.  
 
Det är intressant att fundera över hur bilden av Sverige i Europeana skulle tänkas se 
ut om fler av de lokala och regionala museerna bidrog med material. I dagsläget är det 
en relativt ensidig bild som visas. För kanske skulle det som en av informanterna 
uttrycker som ett problem, att varje museum har sitt eget kunskapsorganisatoriska 
system, rent av kunna vara berikande. Det skulle kunna förtäta och berika bilden och 
göra den mer öppen för tolkningar. Det Habermas menar om att nya former av 
demokrati bör bygga på ett regionalt samarbete snarare än nationellt, kan liknas vid 
denna problematik. I dagsläget representeras Sveriges historia av de dominerande, 
centrala institutionerna, vilket också får effekter på vilka röster det är som hörs och 
vilken bild som kommer fram. Det faktum att LUHM inte levererar material till 
Europeana är här relevant att återknyta till. Finansieringsmöjligheterna för museerna 
ser olika ut beroende på vilken roll de traditionellt sett har vilket kan vara en 
bidragande orsak till att det är de större museerna som i högst utsträckning finns 
representerade i Europeana. De har helt enkelt en annan finansiell stryka och som i 
SHMs fall också har en tät koppling till kulturpolitiken genom kulturdepartementet. 
De ekonomiska aspekterna är inget som lyfts fram som en problematik av 
informanterna. Att de själva är kopplade till större institutioner med status som 
myndighet, som inte heller är direkt ekonomiskt hotade, kan vara en bidragande orsak 
till detta synsätt. Här kan exempelvis nämnas det regleringsbrev som gav RAÄ i 
uppdrag att utveckla den digitala förmedlingen med fokus på K-samsök. I 
förlängningen har detta lett till att det svenska arbetet med Europeana gått hand i hand 
med utvecklandet av det nationella sökorganet K-samsök. 
 
Med digitaliseringen öppnas dörren mot ett mer deltagande tankesätt att tänka och 
handla från museernas sida och det är genom att se på identitet på ett öppnare sätt och 
att acceptera olika ingångar i samma material som samtal och samförstånd skapas. En 
symbolisk identitet behöver inte vara ett sätt att vara, det kan vara olika sätt att 
identifiera sig kring samma fenomen/föremål.  

6.3 Kommunikationens makt 
Museerna visar inte på historien ”de facto” utan att den historia som finns på museer 
bara är en av många och dessutom en historia som på många sätt utgår från dagens 
samhälle och de sätt att tänka som präglar dagens samhälle. Kontextens betydelse är 
med andra ord mycket stor och känner man inte till de olika delarna i kontexten går 
det heller inte bilda sig en bra uppfattning av det som gås igenom. Allt detta är en 
viktig del i förståelsen av identitetsprocessen som föremål genomgår och också 
centralt för hur vi skapar vårt kulturarv och vad som ska få höra till den kategorin. 
 
Europeana kan ses som ett exempel på en inre kommunikation som förmedlas direkt i 
ett yttre sammanhang. När samlingarna hamnar i Europeana är det de inre strukturer 
och kommunikationer SHM har gentemot den professionella marknaden, genom 
andra museer och insatta personer som förmedlas. Hur påverkar då denna förflyttning 
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av information den kommunikation som museet sänder ut och vad får det för 
konsekvenser? 
 
Den interna föremålsdiskursen och den utåtriktade föremålsdiskursen skiljer sig åt. 
Med den interna föremålsdiskursen menas att man inom den egna organisationen 
utvecklat en särskild förståelse av föremålen på grund av det kunskapsorganisatoriska 
systemets speciella struktur. Denna diskurs skiljer sig från den förståelse av 
föremålen som utvecklats då de används i utställningssammanhang med tydliga 
pedagogiska avsikter för att belysa olika historiska och kulturella sammanhang. Ett 
och samma föremål kan med andra ord förstås på ett sätt när det skall administreras i 
en samling och på ett annat då det skall ingå i en publik utställning, det är en fråga om 
såväl kontextuella som kulturella faktorer. Som påpekats i föregående analyskapitel 
sipprar den interna diskursen kring föremål igenom till den publika 
kommunikationen. Det sätt föremålen organiseras på och hur det talas om dem 
bygger på en lång tradition och det rör sig om sega strukturer. Samlingssystemet blir 
på det viset en belastning för museet eftersom det representerar en 
kunskapsorganisation som inte är helt kompatibel med dagens museiarbete och 
forskning och den idé om samhället museet vill förmedla. Detta syns framförallt i den 
yttre kommunikationen och i förmedlingen i till exempel utställningar där 
samlingssystemets organisation och dagens förmedlande organisation krockar. Det 
resulterar i att budskapet blir så pass otydligt att det ibland kan vara svårt att se vad 
museet egentligen vill förmedla. Denna problematik är svår och det finns inte en 
lösning som är “rätt” i detta fall. Två möjliga vägar som vi ser det, som skulle vara 
mer eller mindre realistiska är att antingen gå tillbaka till samlingssystemen och de 
föremål som finns i dessa för att därigenom jobba utifrån dessa och det material som 
finns för att förmedla historia genom utställningar och databaser. Att utgå från 
materialet. Det andra alternativet är att helt enkelt organisera om materialet som finns 
på museerna. Detta är så klart en större utmaning eftersom det finns otroliga mängder 
föremål i samlingarna.  
 
Med digitaliseringen av samlingarna öppnas upp för ett tredje alternativ, som kan 
sägas vara en blandning av de tidigare nämnda två. Genom databaserna ges en större 
flexibilitet i hur materialet organiseras och presenteras. Här behöver materialet inte 
organiseras om i sin grund, då den digitala presentationen tillåter pluralistiska 
tolkningar och sammanhang och därigenom både kan spegla och ifrågasätta den 
ursprungliga klassificeringen. SHM är i skrivandets stund i full färd med att 
upphandla ett nytt databassystem, vilket förhoppningsvis kan ge ökade möjligheter 
till omstrukturering. För tydligt blir att det största problemet egentligen inte är hur det 
görs, utan att det reflekteras över dessa frågor i högre grad än det görs idag. Utan 
denna diskussion tillåts den förgivettagna kunskapen och de dolda strukturerna 
reproduceras, vilket är problematiskt då det leder till ett tyst maktutövande och en 
återupprepning av ett tankesätt vars giltighet kan ifrågasättas. I arbetet med 
databaserna kan också samlingssystemen ifrågasättas och skapa nya sätt att förmedla 
den information som föremålen står för. I detta sammanhang blir Weinbergers teorier 
kring tredje ordningens ordning intressanta där tanken om att föremål i 
digitaliseringen helt plötsligt kan innehålla mer information än föremålet i sig själv. I 
en databas kan kopplingar göras mellan föremål som ger helt nya infallsvinklar till 
föremålens tolkning. Genom att lägga till några extra taggar går det att förändra synen 
på hur något använts.  
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Europeana skulle också kunna ses som ett utställningsrum. De tankar om 
tematiserande upplägg på Europeana, som framkommit under intervjuerna liknar 
tankarna om hur utställningarna struktureras på SHM. Här skulle det kunna talas om 
en utställningsorienterad diskurs, vilket då kan komma att påverka hela museets 
verksamhet. På det sättet skulle det kunna sägas att SHM faktiskt arbetar med frågor 
om identitet rörande Europeana, om vi antar att det arbete som sker med identitet i 
utställningar också spiller över på materialet i Europeana. Det är i hög utsträckning de 
föremål som förekommer i utställningar som förses med bilder och i förlängningen då 
även dessa föremål som hamnar på Europeana. Här reproduceras alltså det urval som 
sker nationellt på SHM i en europeisk kontext. Detta är ingen uttalad strategi idag, 
men skulle kunna vara ett alternativ för att arbeta in identitetsfrågor i databaser. 
Möjligheten finns också att se på databaserna ur det perspektiv som Taylor och 
Joudrey gör, alltså som käll- och referensdatabaser. På det sättet skulle arbetet med 
SHMs databas vara tillräckligt för att uppmärksamma identitetsarbetet eftersom 
besökarna av Europeana kopplas vidare till den egna databasen. Därför skulle även 
”Sök i samlingarna” kunna ses som ett digitalt utställningsrum där det aktivt 
reflekteras över vad som visas och hur det visas. 

6.4 Människors påverkan 
För att kunna definiera en kulturell enighet måste det också talas om vad det är som 
inte hör till denna. Här finns möjlighet att återvända till Delantys tes om skapandet av 
en motsättning i “vi och de” för att på så sätt ena ett område som annars är kulturellt 
splittrat. Om detta tankesätt antas och ses utifrån Europeanaprojektet kan skapandet 
av ett “vi” genom utvecklandet av en databas som förenar olika europeiska nationers 
kulturarv urskiljas. Varför sker detta?   
 
Skapandet av identitet hamnar alltid till sist på personnivå eftersom det är genom 
individen som gemenskap och sammanhang byggs, där varje individ är en enhet i en 
större helhet. Det här är viktigt att nämna men som tidigare nämnts ligger fokus för 
undersökningen på ett strukturellt plan vilket bidrar till att diskussionen inte rör sig på 
individnivå i någon högre utsträckning. Det här valet har gjorts eftersom skapandet av 
identitet också alltid relaterar till ett sammanhang. Att en människa inte enbart på 
egen hand kan skapa sin egen identitet eftersom hen lever i en gemenskap och i en 
kontext där yttre element alltid finns som påverkar byggandet av identitet.  
 
Europeana är ett av många projekt som jobbar med att ena Europa kulturellt. Det går 
att koppla detta enande till medborgarskapstanken genom att se på hur uttrycket 
medborgarskap frekvent används i presentationen av EU. Användandet av ordet 
skapar i sig själv en koppling mellan människor där de ser sig själva som en del av en 
gemensam enhet. På det sättet tycks uttrycket användas och i detta finns en tydlig 
koppling till Delantys motsättning och skapande av gemenskap i begreppet “vi”. Här 
kan också symboliseringen användas på ett effektivt sätt genom bruket av olika 
föremål som symboler för enheter och också kopplingen mellan dessa vilket är fallet i 
Europeana. Som tidigare nämnts, i inledningstexten till bakgrundskapitlet, är 
användandet av symboler viktiga för byggandet av identitet. Om detta tidigare kunde 
ses i form av nationalsånger och flaggor är det kanske så att det idag görs det på ett 
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mer dolt sätt genom exempelvis satsningar som Europeana, som också syftar till att 
ena men på en mer subtil nivå.  
 
Risse argumenterar, som tidigare nämnts, för existensen av multipla identiteter som 
samexisterar i varje människa. Det betyder att information som för vissa upplevs som 
oviktigt, för andra kan vara en viktig källa till identifikation. Olika grupper kan alltså 
identifiera sig på skilda sätt med det som finns i databasen. Därför är det viktigt att 
databasen och vad den förmedlar tas på allvar och att dess påverkan på samhället 
granskas. Det är mycket möjligt att det i första hand är ”nördar” (citat Forskaren) 
som använder sig av databasen som källa till identifikation, men om så är fallet är det 
också viktigt att titta på bakgrunden till Europeana och varför den skapades. Behovet 
av att bekräfta sin egen identitet är något som lyfts fram in intervjuerna. Om 
huvudsyftet för Europeana är enande av europeiskt kulturarv skulle projektet då 
kunna ses som ett misslyckande om det är så att budskapet bara når ut till en smal 
målgrupp. I och med denna diskussion är det intressant att koppla in det Castells 
kallar ”kulturell nationalism” och skapandet av nya sammanhang när den nationella 
identiteten, som på många sätt präglat mycket av identitetsskapandet länge, får 
mindre plats i samhället. Gruppen ”nördar” blir i det här sammanhanget en stark 
identitet som ges plats i ett globalt samhälle där identitet blir en allt viktigare kraft.  

6.5 Yrkesroll och disciplin 
Under intervjuerna framkommer en bild av hur viktiga tjänstemännen är för urval och 
vad som i slutändan får representera museerna. 
 

Museet är en komplicerad verksamhet. Där avspeglas samtiden och där utspelas myterna om 
historien, det annorlunda och sällsamma. Museikulturen handlar om De Andra, som representeras 
av sina föremål, och om utställarna själva, deras verklighetsuppfattning, historiesyn och 
självförståelse.  

Billy Ehn 1986:21 
 
När etnologen Billy Ehn skrev denna text för snart 30 år sedan såg museets roll i viss 
grad annorlunda ut än det gör idag. Med den digitala närvaron och flera 
kommunikationsplattformar är det inte längre en bild som visas och möjligheten att 
själv påverka som användare har ökat. Dock kvarstår grundproblematiken, Europeana 
reproducerar en förgivettagen identitet, förstärker en bild av “de andra” eller det egna 
jaget. Kanske skulle detta se annorlunda ut med mer användarskapat innehåll? 
 
Något som framkommit under arbetets gång är hur viktiga enskilda personer kan vara 
för att driva frågor på museer och andra kulturinstitutioner, som initiativtagare och 
genom att sätta sin personliga prägel. Som Billy Ehn skriver är det utställarnas 
verklighetsuppfattning och historiesyn som reproduceras genom detta.  
 
Inom samma institution kan det också finnas flera parallella diskurser kring hur 
föremål uppfattas och tolkas. Speciellt på en arbetsplats som museer då det ofta är 
olika typer av yrkesgrupper som möts över ett och samma material. Då dessa 
diskurser inte alltid synkar med varandra kan det medföra en risk att det museet 
kommunicerar kan uppfattas som otydligt. Detta kan ha sin grund i att den inre 
kommunikationen inte alltid är så tydlig till följd av förgivettaganden.  
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Nationsbygget i Sverige har haft ett stort fokus på förhistoria, detta speglas 
exempelvis i treperiodssystemet, vilket kan ses som ett resultat av att Norden inte 
passade in i det europeiska historieskapandet (med tidsåldrar utifrån skriftliga 
historiska källor etc.). Det materiella har varit viktigt för att motivera nationerna 
genom att påvisa en lång historia och treperiodssystemet kan ses som ett led i 
strävandet efter att (åter)upptäcka en egen historia att bygga nationell identitet på. 
Den egna historien kring den nationella identiteten och det svenska folket skickades 
sedan ut i Europa och manifesterades som en viktig enhet och fungerade som en 
förstärkning av den egna identiteten. Detta fokus på just det nordiska folket och dess 
historia kan ha varit en bidragande orsak till att Sverige under 1900-talet var 
medaktörer i utvecklandet av rasbiologin.  I detta sammanhang är det också intressant 
att se på det faktum att det i Sverige inte finns något nationellt museum med 
huvudansvar för historisk tid. Med detta åsyftas den politiska historien, från medeltid 
och framåt. Föremålen från historisk tid finns alltså representerade men inte 
berättelserna. Det finns ett glapp mellan SHM (arkeologi) som har samlingar från 
stenålder till senmedeltid (1500-tal) och Nordiska museet (etnologi), vars samlingar 
härstammar från 1520 och framåt. Tidsperioden kan visserligen på ett sätt sägas 
täckas in av de två institutionerna, men rent perspektivmässigt finns ett glapp, då 
historia som akademisk disciplin representeras i mindre omfattning än arkeologi och 
etnologi. Detta kan vara ett resultat av de två dominerande disciplinernas påverkan 
och deras, av tradition, täta koppling till utvecklandet och driften av museerna. Detta 
får effekter på vilka delar av Sveriges historia som visas upp och i förlängningen även 
effekter på vad medborgaren har att spegla sin egen identitet emot. Detta kan ses som 
ett maktutövande. Expertrollen är också en viktig faktor i sammanhanget då det är en 
manifestation av detta maktförhållande. 

6.6 Materialitet och identitet 
Enligt netnografin förändras villkoren för skapandet av identitet när det sker i en 
digital miljö. Det som sker när föremålen i sin digitala form förs över från en kontext 
till en annan, från den nationella databasen hos SHM till den Europagemensamma 
databasen Europeana är att identiteten reproduceras. Undersökningen som ligger till 
grund för denna uppsats har visat på en utveckling där de fysiska attributen blir 
mindre viktiga hos ett digitalt föremål. En diskussion som kommer fram i 
intervjuerna är den om föremålen främst ska ses som ett medel för att uppnå ett syfte 
eller om de ska ses för sitt egenvärde.  
 
Här finns en intressant delning hos informanterna, där Enhetschefen och som är tätt 
knuten till museets vardagliga arbete och därigenom även samlingarna, ser på 
föremålen som mål i sig själva. Forskningschefen som också har samma koppling till 
museet menar dock att föremål kan vara både mål och medel, att det beror på 
sammanhanget men att föremålen ges betydelse genom människor. Forskaren och 
Informationsutvecklaren talar däremot, under intervjuerna, snarare om föremålen som 
medel, vilket är intressant i relation till deras mer distanserade relation till SHM. Här 
kan också kopplingen mellan föremålens betydelse i sig själva och betydelsen i ett 
sammanhang diskuteras Hur laddas ett föremål med identitet? Genom att se på 
föremålen som individer enligt den netnografiska modellen, är det därför de diskurser 
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som präglar yrkesrollerna som också speglas i det som kommuniceras genom 
databaserna. 
 
Något som blir tydligt i jämförelsen mellan databaserna är att föremålets betydelse 
som sådant, dess egenvärde, tonas ner i Europeana. Där det snarare är nationen 
bakom föremålet som betonas genom klassifikationsstruktur och 
normaliseringsprocessen av poster. För att tala med Habermas ord kan Europeana ses 
som ett formellt auktoritativt handlingsområde, vilket tar kommando över de 
kommunikativa strukturerna. Viktigt att påpeka är att detta gäller Europeana i sin 
nuvarande form. Med ökat användargenererat innehåll förändras detta 
maktförhållande, vilket också tycks vara den utveckling Europeana står inför. 
 
Var sker föremålens påverkan av identitet?  Det är en fråga som kan liknas vid det 
filosofiska tankeexperimentet om huruvida ett träd som faller i skogen hörs, om ingen 
finns där för att lyssna? Intervjuerna visar tydligt på kopplingen mellan samlingarna 
och den omgivande verkligheten. Föremålens makt över identitet aktualiseras i 
kommunikationen som sker när de sätts i ett sammanhang, när någon finns där för att 
se. Traditionellt har forumet för detta varit utställningar, och då har det skett under av 
museet kontrollerade former. Med databaserna släpps denna kontroll delvis. 
Producentens hegemoniska ställning kan då också komma att luckras upp genom de 
möjligheter till medskapande som de digitala miljöerna erbjuder. När Castells talar 
om information som en råvara i Nätverkssamhället är också dessa frågor av största 
vikt för maktbalansen, genom att medskapandet kan ses som ett sätt för en människa 
att ta makten över den egna produktivkraften. Detta medskapande kopplar också till 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet, då det medskapande kan ses som 
en motvikt till det auktoritativa. I sammanhanget med kulturarvsinstitutionerna 
handlar det om att släppa på expertrollen och därigenom även släppa ifrån sig en del 
av makten. 
 
För att ytterligare återknyta till Castells teori om nätverkssamhället är det viktigt att 
diskutera betydelsen av materialitet. Om det antas att informationen så att säga tagit 
över det fysiskas roll på vissa plan, bör den digitala representationen av samlingarna 
bli än viktigare och det de kommunicerar blir spegelbilden av museet och museets 
värderingar. Här är det väldigt intressant med de diskussioner som förts av 
informanterna gällande kvalitet kontra kvantitet vid digitalisering. Det finns också 
möjlighet att återigen citera Informationsutvecklaren: “[...] finns det inte på nätet om 
20 år så finns det inte.”.  
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7. Slutsatser 

En fundering som har vuxit fram under arbetets gång är vem museet och samlingarna 
är till för? Det finns många roller man kan anta som museum och i dagens digitala 
värld har dessa roller och valmöjligheter blivit än fler. Det som dock är viktigt är att 
museet själv vet vart det står, för om så inte är fallet är det svårt att veta vart 
förmedlingen av historien är på väg.  
 
Museerna befinner sig mitt inne i ett paradigmskifte. Från att ha varit ett museum 
med fokus på föremål och med antikvariskt inriktad personal med stor detaljkunskap 
rör sig SHM (och många museer med dem) mot ett mer förmedlande och berättande 
fokus, med pedagogiskt och museologiskt inriktad personal. Detta är en välkommen 
förändring sett till de kulturpolitiska målen om ökat tillgängliggörande och det är 
också ur en rent demokratiskt vinkel av godo då det ger en förstärkt insyn för 
medborgarna genom att museets verksamhet blir mer transparent och öppet för alla att 
tolka historien. Dock riskeras, som alltid vid stora förändringar, att barnet kastas ut 
med badvattnet. För vi menar att museets grund är, och förblir, dess samlingar. Då 
närheten till samlingarna försvinner för dem som arbetar med att förmedla dem, blir 
de inte lika självklara längre och det kan därmed glömmas bort att de också är viktiga 
för vad som förmedlas. 
 
Som vi kunnat se är detta en tendens som blir uppenbar hos SHM. Det blir ett tydligt 
exempel på hur tysta maktstrukturer manifesteras och reproducerats. Genom det 
förgivettagna återskapas en bild av ett Sverige som bygger på klassifikationssystem 
och värderingar som under lupp inte längre alltid känns aktuella. Dock är det denna 
bild som sänds ut till Europeana och det är genom denna bild medborgaren bygger 
delar av sin identitet. Detta är intressant att koppla till Castells resonemang om 
nätverksamhällets framväxt. Genom Europeana finns tydliga möjligheter för SHM att 
knyta an till det nätverksamhälle Castells talar om, där kunskapen är en viktig råvara 
(Castells, 2001). För museet är i hög utsträckning en förvaltare av denna kunskap och 
kan därför också ses som en mycket viktig aktör i den samhällstruktur Castells talar 
om. Hos museet finns mycket kunskap och därigenom äger de stora resurser, vilket i 
förlängningen också gör dem till en viktig institution gällande makt. 
 
Genom undersökningen har vi kommit fram till vissa slutsatser och kunnat belysa de 
maktstrukturer som verkar inom SHM. Den slutsats som kommit att genomsyra hela 
arbetet och som vi vill lyfta fram som synnerligen viktig är hur det mekaniska urvalet 
och därigenom det mekaniska identitetsskapandet, de självgående strukturer som styr 
museet, skapar en förskjutning från process till struktur. Vi ser på det mekaniserade 
urvalet som en diskursiv praktik, då det genom vår analys framkommit att det inom 
institutionen inte reflekteras över det budskap som sänds ut. Detta får konsekvenser 
för det identitetsskapande som sker, både inom museet och hos medborgarna. Det 
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problematiserande övermannas av rutinerna. Det faktum att tolkningen av de statliga 
uppdragen faller på institutionen själv är viktig att väga in i resonemanget kring 
mekaniseringen. Det är alltså inte bara upp till institutionen själv hur materialet ska 
skötas och tolkas. Det finns också två olika sätt att se på tid, i ett långt och kort 
perspektiv vilket resulterar i att de statliga museerna och kulturpolitiken inte är i fas 
med varandra. 
 
Identitet är inget statiskt och det är inte heller möjligt att påstå att en person har en 
enda identitet utan istället handlar det om flera olika identiteter som samspelar, som 
förstärks eller försvagas beroende av kontext. Detsamma gäller för museet då dessa 
identiteter går att förena på olika sätt. Det är viktigt att vara medveten om de olika 
steg som ingår i skapandet av identiteter.  
 
Eftersom det material som publiceras på Europeana har sin grund i ett 
samlingssystem som skapats med en medveten nationell baktanke, är det också dessa 
strukturer som reproduceras, men i en ny kontext. Det blir således en omedveten 
nationell struktur som förmedlas. Förändringen bör ske i ursprungsdatabasen, i det 
här fallet ”Sök i samlingarna”, eftersom det är i denna som informationen förs in och 
det är utifrån denna som föremålets identitet sedan reproduceras och bidrar till att 
skapa homogena identitetsbilder.  
 
Den inre kommunikationen manifesteras i den yttre kommunikationen. Här kan 
Europeana ses som ett exempel på en inre kommunikation som förmedlas direkt i ett 
yttre sammanhang. Genom detta förhållande kan samlingssystemet bli en belastning 
för museet eftersom de representerar en kunskapsorganisation som inte alltid stämmer 
överens med det museet vill förmedla utåt.  
 
I teorin finns gemensamma tankar om föremål som “världsliga”, ej tillhörande en stat 
(kosmopolitiska). Vad vi kunnat se i undersökningen är att i verkligheten och i det 
praktiska arbetet avspeglas dessa tankar inte.  Här är också tidsaspekten viktig. 
Samlingarna och arbetet med dem symboliserar en tröghet och dessa långsamma 
strukturer kan ses både som en välsignelse och en förbannelse. Å ena sidan handlar 
det om en stabilitet och en grund för museet att stå på, där det också finns tid för 
eftertanke. Å andra sidan krockar långsamheten med samhällets i övrigt snabbare 
förändring, i synnerhet när det rör sig om en digital kontext. 
 
Med de snabba förändringar som sker i samhället och i förhållande till långsamheten 
på museet finns också en dissonans i planering. För en organisation som förväntas 
svara upp till kravet att bevara sina samlingar för kommande generationer uppstår 
svårigheten i att vara beroende av fyraårsperioder och att aldrig riktigt säkert veta hur 
finansieringen kommer att se ut. Alltså är ytterligare en slutsats vi drar vikten av den 
ekonomiska faktorn. Om tid är pengar, kanske är det då en bidragande orsak till att de 
mekaniserade processerna får fäste inom en organisation som är så beroende av 
politiska och ekonomiska svängningar? Rutinarbete är ett kostnadseffektivt arbetssätt.  
 
Fokus i denna undersökning har varit producentledet och analyserna grundar sig 
genom den diskursiva ingången på tolkningar och hypoteser. För vidare forskning 
skulle det vara intressant att undersöka hur de strukturer vi belyst påverkar 
brukarledet genom att undersöka identitetsbyggandet mer på individnivå. Det skulle 



 

 63 

vara givande att analysera hur användarna av “Sök i samlingarna” och Europeana gör 
sina sökningar och vad detta ger för avtryck hos dem. Detta skulle kunna komplettera 
vår undersökning och förankra analyserna ytterligare. 
 
Det ökande medskapandet skulle också kunna vara fokus för vidare undersökning, då 
detta troligen kommer kunna få effekter på innehåll och användande, samt bidra till 
att maktpositionerna förflyttas, vilket är intressant ur såväl identitets- som 
demokratiperspektiv. Hur skulle innehållet och strukturerna se ut om användare själva 
fick prägla innehållet av databaserna istället för att ABM-institutionerna gör urvalet? 
Är det alls så att ABM-institutionerna själva som ska bestämma vad som ska visas? 
Kanske skulle ett tätare samarbete med brukargrupper kunna borga för en högre 
kvalitet utan att tappa mark gällande kvantitet. 
 
Här kan utvecklingen av netnografin komma att spela en avgörande roll för 
forskningen när det gäller identitetsskapande i det digitala. Hur databaserna utvecklas 
och underhålls är också viktigt i detta sammanhang. Det går inte att ignorera den 
digitala delen av museiverksamheten, eller att betrakta det som en extraverksamhet 
som är beroende av tillfälliga punktinsatser. Istället bör den digitala presentationen 
ges samma uppmärksamhet som den analoga, då den idag har en lika viktig position 
som sannolikt kan komma att förstärkas ytterligare framöver. En intressant ingång för 
framtida forskning skulle kunna vara att undersöka varför utställningar görs analogt 
eller digitalt och vad detta får för effekter på vad som förmedlas. 
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Bilaga 1 

Följande bilaga är en e-post till potentiella informanter, vissa modifikationer gällande 
exempelvis arbetsuppgifter förekom. 
 
Hej NN 
I januari påbörjade vi arbetet med vår masteruppsats i museologi vid Lunds 
Universitet. 
Vi kommer att undersöka hur identitet skapas och speglas i Europeana, genom det 
urval av föremål som sker på nationell nivå. Vi intresserar oss bland annat för  
huruvida det är möjligt att se en förskjutning från nationellt till överregionalt 
(europeiskt) identitetsskapande. 
 
Vi har valt att titta på vad Historiska museet levererar till Europeana eftersom vi är 
intresserade av det arkeologiska materialet och museets insamlande uppdrag. Utöver 
en kvantitativ undersökning av databasen vill vi göra intervjuer med personer som 
arbetar med frågor som rör museer och identitet, för kunna diskutera de 
bakomliggande faktorerna till urvalet. 
 
Vi tänker oss att samlingarna har en central roll i den bild av Sveriges historia som 
förmedlas och som kan bidra till en förändrad identitetsbild. Det vi är ute efter är dels 
hur det praktiska arbetet med samlingarna och Europeana går till på Historiska 
museet. Några frågor vi funderar över är: Vilka urvalsprinciper gäller? Hur mycket 
makt har SHMM över urvalet inför leveranser till Europeana? Hur är den egna 
databasen ("sök i samlingarna") organiserad? 
 
Därtill är vi intresserade av att se hur detta urval samspelar med det 
identitetsskapande som sker på museet. Hur påverkar urvalet den identitet som 
förmedlas?  Hur ser arbetet med identitetsfrågor ut? Det är kring dessa frågor vi tror 
att du kan ha många intressanta synpunkter. 
 
Vi har förstått att du har arbetat med frågor historiebruk och samlingar, [stycke om 
informantens specialkompetens] Därför undrar vi om du skulle ha möjlighet att ställa 
upp på en intervju?  
Vänliga hälsningar och tack på förhand 
Amelie Othén och Sara Andersson,  
Lunds Universitet 
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Bilaga 2 

I denna bilaga visas intervjuguiden som användes vid samtliga intervjuer med vissa 
modifikationer beroende av informant.  
 
Intervjuguide 
Presentera oss vilka vi är, var vi kommer ifrån. 
Uppsatsen kommer med en diskursanalytisk ansats undersöka hur identitet skapas och 
speglas i databasen Europeana, genom det urval av föremål som sker på nationell 
nivå. Vi vill belysa museets identitetsskapande roll och med det också särskilt 
uppmärksamma den maktposition museet har. 
 
Varför vi vill prata med just denna person, i intervjun med dig vill vi framförallt prata 
om de identitetsskapande delarna som finns kring ämnet. Hur vi kommer att lägga 
upp intervjun, intervjun är uppdelad i olika block där vi utgår från din person och 
sedan går utåt, mikro-makro. Allt är anonymt. Vi kommer att hålla på ca 1 timme. 
 
Introfrågor 
-Hur länge har du arbetat på institutionen? 
-Vilken typ av arbetsuppgifter har du? 
-Vilken typ av utbildning har du? 
- Hur arbetar du med samlingarna? 
-Vad känner du inför samlingarna? 
     
Samlingarna 
-Berätta gärna lite om projektet “Ett historiskt museum” 
-Hur arbetar ni med att synliggöra samlingarna genom användningen av olika 
begrepp?  T.ex. vad kallas föremålen? Ges föremålen identitet? 
-Vad tänker du om samlingarnas betydelse för det förmedlande arbetet? 
 
-Kan du berätta lite mer om er egen databas? 
-Kunskapsorganisationen, vad ryms och hur är sökbarheten? 
 
SHM 
-Berätta gärna hur ni arbetar med identitet och samlingarna på Historiska museet? 
-Hur ser arbetet mot Europeana ut? (organisatoriskt) 
-Hur ser finansieringen ut. Görs det inom linjeverksamhet/projekt? 
-Vad har rollen som centralmuseum för betydelse? Ekonomiska resurser och 
personalresurser? 
-Materialfördelningsproblematiken, hur fördelas material mellan museer? 
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Europeana 
-Hur har arbetet med Europeana sett ut över tid? 
-Är det Historiska museet som har tagit initiativet till leveranserna? 
-Hur arbetar ni på museet med K-samsök? 
-Var sker urvalet? 
- Vi har funderat lite kring föremålens autenticitet, hur något uppfattas som äkta och 
orört, unikt. Vad tänker du om detta? Är det en viktig fråga? 
-Tror du att autenticiteten påverkas när föremål förmedlas digitalt? Isf hur? 
 
Europa som begrepp och idé   
-Vilken bild av Sverige tror du att Historiska museet förmedlar? (allmänheten) 
-Tror du att den bilden ser annorlunda ut i Europeana? 
-Är du bekant med begreppen; Kosmopolitism, överregionalitet, nationalitet, 
regionalitet, med tanke på det arbete som utförs på Historiska museet? 
 
Teknik Europeana 
-Vilka kategorier finns? Vilka undergrupper används i Europeana? 
-Är det en internationell standard som gäller? 
-När ni lägger in en post i Europeana, vilka fält är då obligatoriska? 
-Dublin Core? 
 
Övrigt 
-Förändrade identiteter, uttalad och tyst identitetsbild 
-Medborgarskapstanken 
-Religionernas påverkan 
-Europarådet vs. Kol- och stålunionen (humanism vs. ekonomi) 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 
Vi har under hela uppsatsprocessen arbetet kollaborativt. Ingen text har varit den enas 
och inget tema den andras. Med våra bakgrunder som arkeolog (Sara) respektive 
etnolog (Amelie) har det fallit sig naturligt att arbetsbördan till viss del har fördelats 
något gällande metod och materialhantering. Sara har haft fokus på det kvantitativa 
medan Amelie haft betoning på det kvalitativa. 
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