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Inledning 

Arkiven speglar inte bara det förflutna; liksom alla historiska artefakter fungerar 
de även integrerande och identitetsformerande. Genom historien har arkiven 
(liksom museerna) spelat en viktig roll för stats- och nationsformeringen.1 Detta 
sker även nu, och inte bara på nationell nivå utan också i europeiska integrations-
strävanden, inte minst genom Europeiska unionen (EU). 

Utgångspunkten för denna magisteruppsats är att ansatserna att skapa en 
gemensam europeisk identitet och EU:s integrationssträvanden också kan avläsas 
på området ABM (arkiv, bibliotek och museer). Syftet är att analysera samtida 
europeiska identitetsprojekt med empiriska exempel i olika ABM-projekt, med en 
viss tonvikt på arkivsektorn. Arkiv, bibliotek och museer är några av verktygen 
som EU använder i sin strävan att stärka sin legitimitet hos medborgarna genom 
att odla en gemensam europeisk identitet. På EU-nivå har många initiativ till 
samordning på ABM-området tagits. Inte minst sker det genom samarbeten kring 
större digitaliseringsprojekt. I de allra flesta av dessa projekt deltar även Sverige. 
Hur svenska institutioner som Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet arbetar styrs 
numera i stor utsträckning av EU-direktiv och EU-lagstiftning.2 

Den teoretiska grunden till uppsatsen hämtas främst från nationalismforsk-
ningen, som i hög grad kan tillämpas även på övernationella identiteter såsom de 
europeiska, och från teoribildningen kring kulturarvsprocesser och historiebruk. 
Sådana fenomen är ganska väl undersökta när det gäller museiområdet, men när 
det gäller arkiv är det sämre ställt. Källmaterialet utgörs i första hand av tre EU-
anknutna ABM-projekt – Minerva, Michael och Europeana – och inkluderar såväl 
deras styrdokument som hur de själva presenterar sig utåt. I den mån det varit 
praktiskt möjligt, undersöks också vilken sorts artefakter det är som ingår i dessa 
växande kunskapsbanker. 

                                                 
1 Se exempelvis Asker, B. (2009), Hur riket styrdes; Widenberg, J. (2006), Fäderneslandets antikviteter; 
Anderson, B. (1992), Den föreställda gemenskapen, s. 171–175. 
2 ABM-Centrums webbsida > Om Europeana, det europeiska samarbetet och Svenska Europeanakretsen. 
[2010-04-29]. 
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Forskningsläge och teoretiskt sammanhang 

Nationalism och europeiskt identitetsskapande 
Kring de europeiska identitetsprojekten har det hittills bedrivits relativt lite forsk-
ning,3 i alla fall om man jämför med den närmast oöverskådliga mängd studier 
som ägnats åt nationella och etniska identitetsprojekt. Ett fält värt att nämnas är 
dock den postkoloniala forskningen i exempelvis Edward Saids efterföljd. Till 
stor del har den handlat om hur det ”europeiska” och/eller det ”västerländska” 
konstruerats i kontrast till den utomeuropeiske andre, inte minst ”orientalen”.4 I 
huvudsak har dock denna forskning behandlat det ”vita”/västerländska/europeiska 
på en kanske än mer övergripande nivå, än sådan som mer konkret borrar sig in i 
de faktiska Europaprojekten.5 

Ett annat populärt forskningsfält under senare år rör identiteter på subnationell 
nivå, såsom regioner och lokalsamhällen. Flera av studierna inom det sistnämnda 
området behandlar sådana regionala identitetsprojekt som aktivt stöds och initie-
ras av EU, i enlighet med ideal om ”Regionernas Europa”. Forskningen kring 
dessa fenomen tycks emellertid inrikta sig på de regionala aspekterna snarare än 
den europeiska identitetsdimensionen.6 

Emellertid är nationalismforskningen en given teoretisk utgångspunkt även 
för förståelsen av det europeiska identitetsprojektet. Detta är i grunden samma 
fenomen som nationalismen: att skapa uppslutning kring en viss gemenskap – 
vanligen territoriellt grundad – som också ska ha ett visst politisk status. Som en 
av nationalismforskningens förgrundsgestalter, Ernest Gellner, inskärpt, kan 
nationalismen definieras som en princip om att överensstämmelse bör råda mellan 
politisk och kulturell/nationell enhet.7 Den processen sker nu på europeisk nivå: 
det europeiska politiska projektet ledsagas av en strävas att skapa och stärka en 
europeisk identitet. 

Ett av de stora namnen inom nationalismforskningen är den brittiske historie-
professorn Eric J. Hobsbawm. I Nationer och nationalism syftade denne till att 
kartlägga framväxten av den nationella identiteten, nationalismen och national-
staten. Hobsbawm inskärper att nationer och nationalism utgörs av en mångfald 
av företeelser, därför går ej begreppen att fånga med hjälp av objektiva defini-

                                                 
3 På svensk mark kan nämnas Hansen, P. (2000), Europeans Only?; Axelsson, E. (2009), ”Europas sanna 
historier”; se även magisteruppsatsen Limani, G. (2001), A cohesive European identity. I ett internationellt 
europeiskt sammanhang, se Burgess, J.P. (1997), Law and cultural identity; Risse, T. (1998), To Euro or not 
to Euro?; Shore, C. (2000), Building Europe; Banús, E. (2002), ”Cultural Policy in the EU and the European 
Identity”; Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”; Burgess, J.P. (2002), ”What’s so European about the 
European Union?”; The European puzzle (2007). 
4 Said, E.W. (1978), Orientalism. 
5 Se dock Stråth, B. (2002), ”A European Identity”, som i viss mån förenar de båda perspektiven. 
6 Syssner, J. (2006), What kind of regionalism?; Heldt Cassel, S. (2003), Att tillaga en region. 
7 Gellner, E. (1997), Stat, nation, nationalism, s. 11. 
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tioner. Han menar dock att det som genomgående kännetecknar nationsbegreppet 
är försöken att klassificera grupper av människor.8 

Hobsbawm följer Gellners definition av nationalismen, enligt vilken politiska 
och kulturella enheter bör sammanfalla. Han betonar också att nationerna är mod-
erna konstruktioner och socialt föränderliga. Nationsintegrationen som process 
behöver dock inte alls förlöpa friktionsfritt eller utan motsättningar.9 Hobsbawm 
inskärper dessutom att nationer företrädesvis konstrueras ovanifrån, men att en 
utvärdering av underordnade gruppers intressen och föreställningar också är av 
stor vikt för förståelsen av nationers uppbyggnad.10 

Även om nationalismforskningen till stor del har handlat om hur nations-
tänkandet slog igenom på allvar under främst 1800-talet, skapas och omskapas 
nationer även i vår tid. Under de senaste århundradena har det skapats en sorts 
mall för hur nationella och motsvarande projekt ska se ut: man ska ha ett 
territorium, en flagga, nationalsång, en gemensam historieskrivning och ”kultur”, 
och så vidare. Dessa former återskapas gång på gång när nya nationer formeras, 
och det gäller förstås även det europeiska identitetsskapandet. EU har de senaste 
decennierna förärats med en egen flagga, en egen nationalsång (Beethovens 
nionde symfoni med körsatsen An die Freude), en sorts nationaldag och en 
särskild historieskrivning. 

Den brittiske samhällsvetaren Michael Billig har i sin bok Banal nationalism 
studerat samtida nationalism och dess mer vardagliga uttryck. Han kritiserar den 
ofta förekommande synen inom forskningen som framförallt fokuserat på nation-
alismens extrema uttryck. Istället undersöker Billig den form av ”banal” national-
ism som förekommer dagligen i form av flagghissande och nyhetsrapportering. 
Enligt Billig vilar denna form på att betona att ”vi” – som USA och Storbritannien  
– inte är nationalister utan ”de andra” som ETA och IRA är det.11 

Nationalismen är alltså en process som kan avläsas i samtiden och inte bara 
behöver ses som en historisk passerad epok. Den återskapas ständigt och kan ta 
sig nya former och uttryck. Ett sådant är också EU-projekten som jag kommer att 
studera i denna uppsats. Som Billig framhåller utspelar sig våra föreställningar om 
nationen oftast i vardagshändelser. Ett ständigt upprepande av en med Andersons 
ord ”föreställd gemenskap” bidrar till vår uppfattning om ett ”vi”.12 Det är i detta 
sken av Europaintegration jag har valt att analysera några utvalda ABM-projekt 
inom den europeiska sfären. 

                                                 
8 Hobsbawm, E. (1994), Nationer och nationalism, s. 13–14. 
9 Hobsbawm, E. (1994), Nationer och nationalism, s. 19; se även Gellner, E. (1997), Stat, nation, natio-
nalism, s. 81–86. 
10 Hobsbawm, E. (1994), Nationer och nationalism, s. 19–23. 
11 Billig, M. (1995), Banal nationalism, särskilt s. 37–59. 
12 Billig, M. (1995), Banal nationalism, kap. 5; Anderson, B. (1992), Den föreställda gemenskapen. 
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Kulturarvet och Europa 
Europeisk identitet skapas med olika medel och företeelser, som alla associeras 
till begreppet ”det europeiska”. Det sker med hjälp av symboler, flaggor och 
musik, men i denna uppsats är det i första hand de historiska artefakterna i muse-
er, bibliotek och framför allt arkiv som står i centrum. Frågan om hur identifika-
tion konstrueras med hjälp av lämningar från det förflutna, sätter begreppet 
kulturarv i blickfånget. Ordet ”kulturarv” – som på engelska motsvaras av ordet 
”heritage” – har blivit något av ett modeord under senare decennier inom offentlig 
kulturpolitik och språkbruk överlag. Det har följts av ett motsvarande stort 
intresse inom forskningen, där man tyckt sig konstatera ett väldigt uppsving för 
intresset för så kallade kulturarv under 1900-talets slut och 2000-talets början. Allt 
fler människor samlar på gamla föremål, släktforskar eller undersöker sin bygds 
historia. Och överallt växer mindre och större museer fram. Undersökningar om 
dessa fenomen sammanfaller ofta med forskning kring minne och/eller historie-
bruk, där man studerar hur det förflutna har använts i olika sammanhang – vad har 
det spelat för kulturell och ideologisk roll?13 

När man särskilt talar om kulturarv eller heritage brukar många forskare 
skilja det från historia. I det förra fallet handlar det främst om hur olika aspekter 
av det förflutna så att säga stelnat till stereotyper. Historien är det föränderliga och 
dynamiska, kulturarvet är det statiska: kulturarv är något som fästs vid en viss 
grupp och/eller visst territorium eller ort: ett land, ett landskap eller en folkgrupp 
har ett kulturarv som ansamlats genom historien. Forskningen om kulturarv 
handlar just om vad ur det förflutnas enorma förråd som väljs ut och vad som inte 
tas med, och man betonar hur processerna att konstruera och omskapa kulturarv 
genomsyras av ideologiska och politiska motiv: det som väljs ut som kulturarv 
tjänar ytterst ett visst intresse.14 

Till stor del handlar kulturarvsforskningen om museer, ämnet museologi har 
delvis grundats just med kulturarvsprocesserna som grund.15 När det gäller arkiv-
ens roll för kulturarvsskapande är det dock sämre ställt. Under de senaste ett–två 
decennierna har arkivens och arkivinstitutionernas utåtriktade roll fått större 
uppmärksamhet, och en rad projekt har startats för att i högre grad göra arkiven 
tillgängliga för en större allmänhet. Så kallad arkivpedagogik har börjat institu-
tionaliserats, där olika metoder för att nå nya användare och intresserade prövas. 
Däremot finns ännu få studier av vad dessa allt vanligare tillgänglighetsgörande 
projekt har fått för följder för hur det förflutna presenteras och används. På svensk 

                                                 
13 Se t.ex. Commemorations: the politics of national identity (1994); Aronsson, P. (2004), Historiebruk. 
14 Kontrasteringen mellan heritage och history inskärps starkt t.ex. i Lowenthal, D. (1998), The heritage 
crusade and the spoils of history. Se även t.ex. Hewison, R. (1987), The Heritage Industry, s. 10; Walsh, K. 
(1992), The Representation of the Past; Kulturarvet, museerna och forskningen (1999); Grundberg, J. (2000), 
Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag; Grundberg, J. (2004), Historiebruk, globalisering och kulturarvs-
förvaltning; Edquist, S. (2009a), En folklig historia. 
15 Bohman, S. (1997), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s. 9–10, 13. Betecknande nog heter 
ämnet musei- & kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. 
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mark har ett par magisteruppsatser studerat arkivguider och liknande.16 Denna 
uppsats vill ställa sig i samma fåra – att utifrån granska arkivverksamhetens 
utåtriktade verksamhet: vad är det för förflutet som väljs ut och presenteras? Och 
hur sammankopplas det med den europeiska identitetsdimensionen? 

EU och arkivfrågor 
Vad gäller det europeiska samarbetet och arkiv överlag har relativt få 
vetenskapliga artiklar producerats, åtminstone vad gäller Sverige. Det som skrivits 
har främst handlat om faktiska arbetssätt, eller så har man behandlat konferenser 
om arkivfrågor i EU.17 Dessutom har man fokuserat på frågor om öppenhet – och 
bristen på sådan – i EU:s beslutande organ.18 EU:s handlingar omfattas nämligen 
inte alls av samma offentlighet som i Sverige. Begreppet allmän handling torde 
vara ett okänt begrepp i den europeiska lagstiftningen – först efter 30 år blir EU-
kommissionens och ministerrådets handlingar offentliga.19 

Arkivens betydelse för det europeiska identitetsskapandet förefaller vara 
mycket styvmoderligt behandlad i forskningen. Även vad gäller de två övriga 
ABM-disciplinerna har få vetenskapliga skrifter författats som behandlar de euro-
peiska integrationssträvandena. I Wendy Everetts artikel ”Dinosaur, Shipwreck or 
Museum Piece? The Unstable Identity of European Cinema” behandlas emellertid 
hur europeisk film – i viss mån ur ett museiperspektiv – kan fungera och användas 
integrerande för att peka på en gemensam europeisk kultur, men även hur EU 
genom olika gemensamma projekt över nationsgränserna försöker stärka den 
europeiska filmindustrin.20 Nämnas kan här också det internationella forsknings-
projektet EuNaMus – European national museums: Identity politics, the uses of 

the past and the European citizen, som för närvarande sätts igång under ledning 
av Peter Aronsson vid Linköpings universitet. I projektet är den europeiska 
dimensionen en faktor som undersöks i analyserna av nationalmuseernas 
utveckling.21 

I övrigt har forskningen främst behandlat hur EU-projekt på ABM-området 
fungerat i praktiken, utan att närmare analysera vilka bevekelsegrunder som legat 
bakom dem.22 Flera svenska magisteruppsatser har tidigare behandlat ABM-frågor 

                                                 
16 Gillberg, Å. (2008), Tillgängliggörandets problematik; Edquist, S. (2009b), Arkiv och historia. 
17 Se Svenson, A. (1996), ”EU och arkiv”; Bothen, I. (1996), ”EU och arkiv”; Jakobsson, P. & Burell, M. 
(1999), ”EU-kommissionens tvärvetenskapliga program för elektroniska arkiv”. 
18 Se exempelvis Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete (2000); 7:16 och andra hot mot öppen-
heten (2000); Román, R.-E. (2001), ”Öppenhet och transparens i EU och Sverige”; Ahlenius, I.-B. (2004), 
”Myten om vår öppenhet”. För en mer juridisk beskrivning se Alling, J., Jönsson, K. & Lindberg, F. (2001), 
Beslut, dokumentation och öppenhet i EU; Kranenborg, H. & Voermans, W. (2005), Access to information in 
the European Union; Naurin, D. (2007), Deliberation behind closed doors. 
19 Europeiska unionens webbplats > Arkiv [2010-04-29]. 
20 Ur The European puzzle (2007), s. 102–118. 
21 Eunamus webbsida > Project [2010-05-02]. Projektet utförs 2010–2013 och är en efterföljare till NaMu-
projektet, som just behandlade nationalmuseer. 
22 Se exempelvis Hagerlid, J. (1995), ”EU:s biblioteksprogram och den svenska biblioteks- och 
informationsvetenskapliga (B&I) forskningen”, s. 57–64. 
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i förhållande till EU, men då har det handlat om det faktiska arbetet, såsom 
digitalisering av internationella samlingar på uppmaning av EU samt ökad sam-
ordning inom ABM.23 

Metod och källmaterial 

Denna uppsats är sålunda ett bidrag till forskningen om europeiskt identitets-
skapande, med ABM-området som undersökningsobjekt. Den huvudsakliga 
metoden utgörs av idéanalys av det källmaterial som används, vilket tolkas i första 
hand utifrån teorier om nationalism och kulturarv. 

Jag har valt att studera tre EU-initierade och/eller EU-finansierade projekt 
som har ett brett ABM-perspektiv. De studerade projekten Minerva (startat 2002), 
Michael (2004) och Europeana (2005)24 har alla som uttalat syfte att betona eller 
stärka den europeiska dimensionen. Framför allt studerar jag dessa projekts 
webbsidor, som innehåller projektbeskrivningar, policydokument och ingångar till 
själva de digitala samlingarna. Minerva-projektet har sitt ursprung i Lund Action 

Plan, som formulerades vid en konferens i just Lund 2001. Denna kommer jag 
också att studera närmare. Lund Action Plan följdes 2005 av Dynamic Action 

Plan som jag dessutom kommer att titta närmare på. Michael-projektets webbsida 
har inte alls lika många policydokument som Minerva och därför kommer mycket 
av källstudierna att koncentreras till själva webbsidan – vilket också gäller studiet 
av Europeana. 

Förutom dessa projekt har jag använt mig av lagstiftning och policydokument 
inom EU på ABM-området. Exempelvis har Europeiska kommissionen givit ut tre 
intressanta policydokument vad gäller så kallat europeiskt kulturarv samt 
arkivfrågor – vilka jag studerat närmare.25 

Det är till stor del av avgränsningsskäl som jag valt att hålla mig till de tre 
nämnda projekten, men också för att de arbetar med ett brett ABM-fokus 
samtidigt som de är särskilt intressanta eftersom de också har en inriktning på mitt 
huvudämne – arkiv och arkivfrågor. De är dock inte alls ensamma på området. 
Bland andra EU-ledda projekt som rör EU:s så kallade kulturarv återfinns exem-
pelvis ”Athena”, vars syfte är att samordna Europas bibliotekskataloger, liksom 
”dedale” som behandlar konst och kultur. Det finns dessutom en gemensam 

                                                 
23 Se Engman, M. (2004), Det oumbärliga biblioteket?; Johansson, A.-L. (2003), ABM; Stening Soppela, I. 
(2008), Urval vid digitalisering av affischer på Kungl. biblioteket. 
24 Minerva och Michael skrivs i officiella dokument genomgående med versaler, men i enlighet med svenska 
skrivregler för akronymer (förkortningar som uttalas som ord) stavar jag dem som egennamn, utom, naturligt-
vis, när de skrivs annorlunda i citat. 
25 Historic gardens (1996); Euromed heritage (2002); Using natural and cultural heritage to develop 
sustainable tourism in non-traditional tourist destinations (2003). 
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europeisk arkivsöktjänst vid namn ”APEnet”, som dock ännu inte har någon 
färdig sökportal, varför jag valt att bortse från den.26 

Frågespecificering och disposition 

Den ovan uppställda problemställningen mynnar ut i följande mer konkreta 
frågor, som jag riktat mot det använda källmaterialet: 

• Hur avspeglas EU:s integrationssyften i de olika europeiska samarbets-
projekten på ABM-området, i första hand i styr- och policydokumenten och i 
användargränssnitten (främst projektens webbsidor)? 

• Vad är det för ”kulturarv” som lyfts fram i de samtida europeiska identitets-
projekten på ABM-området? I vad mån framträder en strävan att avgränsa ett 
visst ”europeiskt kulturarv”, och vad läggs i det begreppet? Vad har de för 
vidare ideologiska implikationer? Vilka tyngdpunkter på historien kan utläsas 
ur de nämnda projekten? 

• Sker något aktivt avgränsande gentemot det icke-europeiska? Om inte, går det 
att utläsa något sådant ”mellan raderna”, exempelvis genom att det europeiska 
förlänas bestämda egenskaper som kan antas inte anses finnas, eller i mindre 
grad, hos ”de andra”? 

• Vilka likheter respektive skillnader finns i förhållande till mer ”traditionella” 
nationsbyggnadsprocesser? I vad mån anser man att det europeiska och 
nationella står i konflikt med varandra? 

Den följande undersökningsdelen disponerar jag som följer. Först redogör jag lite 
mer utförligt för de studerade ABM-projektens tillkomst, karaktär, och vilka som 
initierat och driver dem. Sedan benar jag ut vad de lägger för betydelse i 
begreppet europeiskt kulturarv, vilka innebörder användbarhet och medborgar-
skap tillskrivs samt hur kulturarvsbegreppet samspelar med och avspeglar sig i 
synen på språk och turism. Därefter förs en diskussion om den mer handfasta 
innebörden av ett gemensamt europeiskt kulturarv, genom olika empiriska exem-
pel. Bland dem finns Europeanas egen reklamvideo för projektet, svenska Riks-
arkivets bidrag till Europeana, Michael som sökportal och dess sakinnehåll, samt 
exempelberättelser om möjliga användare av Michael. Slutligen knyts undersök-
ningen ihop genom en avslutande diskussion och en sammanfattning. 

                                                 
26 APEnets webbsida [2010-05-22]. 
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Europeiskt identitetsskapande i ABM-projekt 

Efter andra världskriget startades Kol- och stålunionen, sedermera Europeiska 
gemenskaperna (EG), som ett huvudsakligen västeuropeiskt projekt som länge 
främst syftade till ekonomiskt samarbete. Tanken var också att denna integration 
skulle minska risken för framtida väpnade konflikter mellan länderna. I takt med 
östblockets fall stärktes samarbetet, och det kom nu också allt mer att handla om 
att integrera Europa politiskt. Genom Maastricht-föredraget 1993 omvandlades så 
EG till Europeiska unionen (EU). 

Under 1970- och 80-talen hade Europeiska kommissionen (EG:s/EU:s verk-
ställande organ) börjat att i större utsträckning intressera sig för kulturell integra-
tion, och att verka för ett gynnande av en specifikt europeisk kultur.27 I samband 
med murens fall ökade intresset för samverkan ytterligare, vilket ledde till fler 
försök att integrera Europa med gemensamma symboler, historieskrivning och 
liknande. I Maastricht-fördraget inskärptes också uttryckligen behovet av att 
skapa en europeisk identitet. Viktiga områden för detta pekades ut som kultur, 
utbildning och medborgarskap.28 Idag är mycket av EU:s kulturpolitik inriktad på 
att ge EU-projektet också en kulturell legitimitet; fortsatt europeisk ekonomisk 
integration legitimeras genom kulturell gemenskap och EU-medborgarskap.29 Det 
har initierats åtskilliga projekt för att gynna en samfälld europeisk identitet kring 
historien, exempelvis genom olika projekt för historieundervisningen i skolorna.30 
Det är i denna kontext som man bör se de här undersökta EU-initierade ABM-
projekten, Minerva, Michael och Europeana. 

Lundprinciperna och projekten Minerva, Michael och 
Europeana 

De ABM-projekt jag undersöker bygger till stor del på de s.k. Lundprinciperna 
och den påföljande Lund Action Plan, vilka antogs i samband med en konferens i 
Lund under Sveriges EU-ordförandeskap 2001. Där medverkade representanter 

                                                 
27 Shore, C. (2000), Building Europe, se kap. 1 och 2. 
28 Hansen, P. (2000), Europeans Only?, s. 53. 
29 Hansen, P. (2000), Europeans Only?, s. 59–60. 
30 Axelsson, E. (2009), ”Europas sanna historier”. 
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för Europeiska kommissionen och medlemsstaternas kulturministerier. Vid mötet 
drogs en rad riktlinjer upp för arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra det 
europeiska kulturarvet, vilka kallades Lundprinciperna. Dessa kan beskrivas som 
ett regelverk för att skapa europeiska samordningsmekanismer för digitaliserings-
program i medlemsstaterna. Här inskärptes värdet av att ”European cultural e-
content” byggs upp, och att medlemsstaterna skulle genomföra åtgärder för att 
överkomma hindren för att dessa europeiska kulturvärden online fick sin potential 
realiserad. Det betonades också att Europeiska kommissionen skulle stödja arbe-
tet. Man kom därefter att utarbeta en mer konkret plan för detta, vilken kallades 
Lund Action Plan.31 

Några år senare beslöt Europeiska unionens råd (ministerrådet) att planen 
behövde följas upp med en ny, vilken färdigställdes 2005 under namnet Dynamic 

Action Plan for the EU coordination of digitisation of cultural scientific content. 
Syftet med den skulle vara att bygga ett ”europeiskt kulturellt informationsrum” 
som var tillgängligt och användbart för medborgarna i en tid av snabb teknik-
utveckling.32 

Med syfte att implementera Lundprinciperna startades 2002 projektet 
Minerva, vilket är underställt Europeiska kommissionen. Minerva beskrivs enligt 
dess webbsida som ett nätverk av europeiska medlemsstater, där respektive lands 
ansvariga regeringsdepartement skall diskutera digitaliseringsinitiativ – såväl 
kulturella som vetenskapliga – så att dessa harmoniseras mellan länderna. 
Intentionen var att skapa gemensamma rekommendationer och riktlinjer i dessa 
frågor, och att fungera som plattform för diskussioner om digitalisering, metadata, 
långtidsbevarande och tillgänglighet.33 

Det ursprungliga Minervaprojektet följdes 2004 av MinervaPlus, som var en 
utökning av ytterligare medlemsstater knutna till projektet samt representanter 
från Israel och Ryssland. 2006 följdes MinervaPlus av Minerva EC som fort-
farande är aktivt. De tre nämnda projekten och de olika arbetsgrupperna är dock 
ömsesidigt förbundna och är att betrakta som vidareutvecklingar av varandra. 
Därför kommer de fortsättningsvis i texten att refereras till som rätt och slätt 
Minerva.34 Minerva finansieras av EU genom dess olika ekonomiska 
biståndssatsningar till elektroniska kultur- och digitaliseringsprojekt, nämnas kan 
olika finansieringsprojekt eContentplus, IST-programmet och eTEN.35 

Inom ramarna för Minerva och EU:s digitaliseringsprojekt har det skapats en 
expert- och styrgrupp, vars uppgift varit att koordinera europeiska digitaliserings-
strävanden. Gruppen är också underställd Europeiska kommissionen och ingår i 

                                                 
31 Det europeiska innehållet i globala nätverk (2001), s. 1; Assessment Report on the Coordination of 
Digitisation in Europe (2005), s. 6 (citat). 
32 Assessment Report on the Coordination of Digitisation in Europe (2005), s. 8. 
33 Minervas webbsida > About MINERVA EC > About MINERVA. [2010-04-05]. 
34 Minervas webbsida > Working groups [2010-05-16]. 
35 Minervas webbsida > co-funded by the European Union [2010-05-16]; Assessment Report on the 
Coordination of Digitisation in Europe (2005), s. 13. 
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den så kallade The National Representatives Group (NRG).36 Den sistnämnda är 
sammansatt av experter och andra personer som utsetts av medlemsstaternas 
kulturministerier, och är en efterföljare till dem som möttes vid konferensen i 
Lund 2001. NRG:s uppgift är bland annat att se till att riktlinjerna i Lund Action 
Plan och senare Dynamic Action Plan efterlevs och implementeras riktigt.37 
Minerva och dess efterföljande projekt har beskrivits som NRG:s verkställande 
gren, och många av deras medlemmar finns också inom NRG.38 

Michael står för Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe och är 
ett spin off-projekt ur Minerva, grundat 2004. Michael finansieras genom eTEN 
och styrs genom ett konsortium med regeringsmedlemmar och representanter för 
ABM-sektorn i Frankrike, Italien och Storbritannien. Några av konsortiets med-
lemmar ingår även i NRG.39 Michaels syfte är möjliggöra ”snabb och enkel 
tillgång till digitala samlingar från museer, bibliotek och arkiv i olika europeiska 
länder”.40 Genom Michaels webbplattform kan användare söka information om 
europeiskt kulturarv. Genom portalen kopplas flera länders samlingar samman 
och målet är att man bara skall behöva en enda portal för att söka information om 
hela Europas kulturarv: nationella portaler skall länkas till Michael. I databasen är 
det möjligt att söka såväl på textbaserade sökord som efter kategorier eller meta-
data. Materialet består av bilder, illustrationer, målningar, arkeologiska platser 
och skulpturer, liksom kataloginformation och beskrivningar av fysiska samling-
ar.41 Denna portal finns under länken ”MICHAEL–EU” där det även är möjligt att 
välja svenska som sökspråk, bland flera andra EU-länders modersmål. 

Europeana är ytterligare ett sätt att försöka realisera de mål som formulerades 
i Lund 2001. Projektet – som förutom en portal också är en form av tematiskt 
nätverk – drogs igång 2005 och finansieras av EU genom eContentplus. Det hela 
startade med att ett antal medlemsstater föreslog för Europeiska kommissionen att 
ytterligare en sökportal för Europas kulturarv skulle upprättas; denna skulle 
fungera som ett virtuellt bibliotek. Från början gick projektet under namnet 
European digital library network (EDLnet), och var en sorts sökmotor för 
europeiska kulturella artefakter. 2008 presenterades så en första prototyp till en 
portal som kunde sammanföra digitala databaser inom kultursektorn. Webbplatsen 
är fortfarande en prototyp och ”Europeana version 1.0” håller på att utvecklas och 
kommer att lanseras senare under 2010. 42 

På Europeanas webbsida står att läsa att Europeana handlar om ”idéer och 
inspiration”, och att det länkar till sex miljoner digitala objekt – bilder, texter samt 
upptagningar av ljud eller video. De är hämtade från Europas museer, gallerier, 

                                                 
36 Minervas webbsida > NRG [2010-05-16]. 
37 Assessment Report on the Coordination of Digitisation in Europe (2005), s. 10–11. 
38 Assessment Report on the Coordination of Digitisation in Europe (2005), s. 13. 
39 Michaels webbsida > Consortium [2010-05-16]. 
40 Michaels webbsida [2010-04-05]. 
41 Michaels webbsida > Project decription [2010-05-16]. 
42 Europeanas webbsida > Om oss > Bakgrund [2010-05-16]. 
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arkiv, bibliotek och audiovisuella samlingar; vissa dokument sägs vara ”världs-
berömda”, andra är ”gömda skatter”.43 

Vad är det europeiska kulturarvet? 

Både ”Lund Action Plan” och de tre efterföljande ABM-projekten har som uttalat 
syfte att stärka den europeiska dimensionen, att gynna det europeiska kulturarvet. 
Enligt Lundprinciperna skall Europas kultur vara ”ett åtkomligt och hållbart arv” 
eftersom: 

Europas kulturella och vetenskapliga arv är en unik och betydande rikedom. Att digitalisera 
arvet är ett viktigt bidrag för att göra det åtkomligare för Europas medborgare och för att 
bevara Europas gemensamma kulturarv (både det historiska och framtida).44 

Genom Michael-projektet ska samarbete och samkörning av nationella digitala 
samlingar bidra till att ”add value to the European cultural heritage and encourage 
interoperability”.45 Minerva syftar exempelvis till att stimulera ”the development 
of the European Cultural Information Space”46 och Europeiska kommissionens 
syfte med Europeana sägs vara att: 

[…] make European information resources easier to use in an online environment. It will 
build on Europe's rich heritage, combining multicultural and multilingual environments with 
technological advances and new business models.47 

Det är alltså tydligt framhävt att det existerar någonting gemensamt europeiskt på 
kulturområdet. Men vad menar man då att det europeiska kulturarvet egentligen 
består av? I Michaels projektbeskrivning får vi lära oss att europeiskt kulturarv i 
dess elektroniska form kan vara mycket varierat: allt ifrån inlärningsresurser, 
kataloginformation och beskrivningar av faktiska och fysiska samlingar. En majo-
ritet av det digitaliserade kulturarvsmaterialet består dock av bilder, 3D-modeller 
och metadata, beskrivningar av arkeologiska platser, byggnader, målningar, skulp-
turer med mera.48 En artikel om MichaelPlus-projektet, som är länkad från 
Michael-portalen, hävdar att syftet med projektet är att ”celebrate the richness, 
breadth and diversity of the European cultural heritage”.49 Och i Dynamic Action 

Plan står att läsa att ”Europe’s cultural and scientific knowledge resources are a 

                                                 
43 Europeanas webbsida > Om oss [2010-04-05]. 
44 Det europeiska innehållet i globala nätverk (2001), s. 1. 
45 Fresa, A. (2005), MICHAEL, s. 1; se även Michaels webbsida > Project description [2010-05-11]. 
46 Minervas webbsida > About MINERVA EC [2010-05-12]. 
47 Europeanas webbsida > Om oss > Bakgrund [2010-05-17]. 
48 Michaels webbsida > Project description [2010-05-11]. 
49 Christaki, A. m.fl. (u.å.), Achieving Interoperability in the MichaelPlus Project. 
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unique public asset forming the collective and evolving memory of our diverse 
societies.”50 

Europeiskt kulturarv beskrivs alltså som rikt och mångfaldigt. Vad man väljer 
att lägga in i det allt populärare begreppet kulturarv kan i princip vara vad som 
helst, så länge det är något positivt.51 När man talar om europeiskt kulturarv, kan 
därför innebörden i ordet kulturarv ganska fritt ändras efter syfte – därför kan det 
europeiska kopplas samman med det mesta som har en positiv klang. Vissa 
värden framhålls dock som typiskt europeiska exempelvis demokrati och 
mänskliga rättigheter. Det kulturarv som detta har gett upphov till måste även 
skyddas och bevaras så att dessa essentiella värden fortsätter att blomstra.52 

Även om det ofta framstår som oklart vad ett europeiskt kulturarv är för 
någonting, så är det dock tydligt att ett sådant gemensamt arv anses existera. Detta 
beskrivs dock ibland som mycket skört; dels eftersom det bygger på inre 
europeiska skillnader, dels på grund av yttre påverkan. Samtidigt anses det sant 
europeiska finnas just i de inre skillnaderna; enligt sociologen Monica Sassatelli 
bygger mycket av EU:s nuvarande kulturpolitik, liksom synen på europeisk 
identitet, på devisen ”unity in diversity”. Detta synsätt är också framträdande i det 
material jag studerat, där det betonas att: 

The cultural heritage in its diversity […] might even be regarded as a basic right that has to be 
safeguarded, not least as a symbol of the cultural identity of the European people.53 

Kulturarvet betraktas alltså som en ”rättighet”, och även om det beskrivs som 
mångsidigt, framhävs det som en symbol för det europeiska folkets kulturella 
identitet. Samma identitet bör också förstärkas genom att odla uppslutning kring 
den gemensamma europeiska historien.54 

I Europa ska sålunda alla skillnader kunna samsas utan att homogeniseras. 
Detta accepterande synsätt anses vara något karakteristiskt för Europa och 
Europatanken och något som i sig skapar enighet och samförstånd.55 Att Europas 
blodiga historia sedan visar på något annat är en annan femma. Statsvetaren Peo 
Hansen påpekar dessutom att om denna diskurs om ett Europa som bejakar sina 
kulturella olikheter granskas, visar det sig att det egentligen inte rör sig om 
samtliga inre skillnader, utan endast det som menas vara sant europeiskt. Därmed 
exkluderas exempelvis immigrantgruppers kultur, vilka utdefinieras som icke-
europeiskt. Den europeiska historien och kulturen anses bygga på delade värden 

                                                 
50 Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content (2005), s. 4. 
51 Se Lowenthal, D. (1998), The heritage crusade and the spoils of history, s. 94 ff. 
52 Historic gardens (1996), s. 21. 
53 Historic gardens (1996), s. 21. 
54 Historic gardens (1996), s. 21. 
55 Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”, s. 438–439. 
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kring livsstil, historia och religion. Kulturen framställs härmed mycket selektivt 
och konfliktlöst, som en organisk och essentialistisk princip.56 

Kulturen och kulturarvet ska också gynna ekonomin – som jag återkommer 
till diskuteras det i de undersökta projekten hur exempelvis turismen ska gynnas. 
Detta är del i en rådande trend som påvisats i en rad studier, där kulturen ges en 
allt större plats inom ekonomin. Kulturarvet anses inte bara marknadsföra orter 
och regioner och gynna turismen, det ska också skapa en gemensam anda som i 
sig betraktas gynna tillväxten.57 Men den kultur som lyfts fram framstår generellt 
sett som ganska okontroversiell ur politisk synvinkel, det är sällan fråga om en 
sådan kultursyn där kulturen i sig ska användas för att förändra samhället – något 
som exempelvis var framträdande i svensk kulturpolitik under 1970-talet.58 
Kulturen och kulturarven är i stället instrument för vidare ändamål, som 
identitetsformare, och där ligger dess samhällsfunktion.59 

Artefakterna mellan Europa och nationerna 

Även om de nämnda ABM-projekten drivs på europeisk nivå, så sker själva ur-
valet av de artefakter som ska digitaliseras, tillgängliggöras och/eller presenteras 
fortfarande på nationell nivå. Besluten på europeisk nivå gäller normer för 
metadata och klassifikation, så att de ska harmonieras och vara lika för samtliga 
medlemsländer inom EU. Ledordet är interoperability – att de olika nationernas 
artefakter ska kunna samlas och sökas enligt en gemensam princip. Men de 
europeiska styrdokumenten inom projekten säger inget konkret om urvalskriterier 
för själva artefakterna – det lämnas åt den nationella nivån. 

Det saknas dock inte uttalade ambitioner att utsträcka de europeiska besluten 
även till urvalen. Lundprinciperna beskrev det som ett problem att det saknades 
generella europeiska urvalskriterier. Där framhölls att det behövdes ”en enhetlig 
europeisk åsikt om vilket kulturellt innehåll som digitaliserats och om hur detta 
innehåll valts ut”, något som länge saknats.60 Så även om urvalet sker på nationell 
nivå behövs ändå samordning och överenskommelser efter särskilda EU-linjer, 
inskärpte man. 

Minervas syfte är bland annat att koordinera nationella program, policys och 
institutioner inom kultursektorn. Detta skall ske på EU-nivå. Man strävar också 
efter att förhindra fragmentering och duplicering av de digitala resurser som finns, 
såväl de kulturella som de vetenskapliga, genom samarbete mellan EU:s 
medlemsländer. 

                                                 
56 Hansen, P. (2000), Europeans Only?, s. 56–66, se även s. 125–126. 
57 T.ex. Syssner, J. (2006), What kind of regionalism?; Edquist, S. (2009a), En folklig historia, s. 315–331. 
58 Nilsson, S. (1999), s. 365 ff. 
59 Se även Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”. 
60 Det europeiska innehållet i globala nätverk (2001). 
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Projektet Michael går delvis längre och talar till och med i termer av att det 
europeiska måste stärkas på det nationellas bekostnad; den vill marknadsföra 
europeisk kultur ”as opposed to Italian, or British, or French culture”.61 Många 
samlingar bland medlemsländerna har börjat digitaliseras först efter initiativ från 
EU. Och i källorna betonas ständigt behovet av optimering och harmonisering av 
europeiska digitaliseringsinitiativ.62 Integration och likriktning krävs för att få allt 
att överensstämma – även den kulturella dimensionen. Man kan se det som en 
liknande process som när de europeiska nationalstaterna konstituerades på 1800-
talet, det var exempelvis viktigt att införa nationellt likartade standarder för att 
underblåsa den nationella identiteten, som när man i Sverige 1879 införde en 
nationellt enhetlig tideräkning.63 

Man tycks sålunda gå en försiktig balansgång mellan det europeiska och det 
nationella. Detta kan hänga ihop med att EU inte kan trampa på nationella eller 
lokala gemenskaper och kulturarv om en fortsatt uppslutning bakom EU-projektet 
och dess kulturpolitik skall vara möjlig. I samklang med detta talar EU om euro-
peisk identitet och mångfald i samma sammanhang.64 En av konsekvenserna enligt 
Sassatelli blir att själva begreppet europeiskt kulturarv blir ett mycket tomt sådant. 
En för uttalad kulturarvstanke med ett klart definierat europeiskt kulturbegrepp 
kan innebära konflikter mellan europeiska nationer, liksom mellan nationerna och 
EU.65 Samtidigt passar begreppet kulturarv också mycket bra in i denna diskurs 
eftersom begreppet är så pass odefinierbart och öppet som jag diskuterat ovan. 
Detta implicerar även, som professorn i antropologi Cris Shore har pekat på, att 
identitet och särskilt en europeisk sådan ses som stående i samklang med andra 
identiteter exempelvis nationella. Multipla identiteter och multipla kulturarv vill 
man alltså betrakta som ömsesidigt harmoniserande och ingalunda i konflikt med 
varandra.66 

Europeisk kultur och identitet är med andra ord att betrakta som öppna 
värden, möjliga att inbegripa och innefatta i princip vad som helst. Begreppet ”det 
europeiska” fungerar enande, samtidigt som det kan inkludera inneboende skill-
nader. Därmed är det ett utmärkt retoriskt grepp. De värden som tillskrivs Europa 
framstår som goda; begreppen kulturarv och Europa har ju båda en positiv klang. 
Det europeiska blir till en vardagligt upprepad symbolvärld, med Michael Billigs 
ord en banal sådan. Det laddas med sådana positiva men ändå okontroversiella 

                                                 
61 Fresa, A. (2005), MICHAEL, s. 4–5, citat s. 5. 
62 Fresa, A. (2005), MICHAEL, s. 4. Se även Minervas webbsida > About MINERVA EC [2010-05-12] och 
Det europeiska innehållet i globala nätverk (2001). 
63 Broberg, G. (1993), ”När svenskarna uppfann Sverige”, s. 186; se även Anderson, B. (1992), Den före-
ställda gemenskapen, s. 157–176. 
64 Det europeiska innehållet i globala nätverk (2001). 
65 Banús, E. (2002), ”Cultural Policy in the EU and the European Identity”, s. 160–165; Sassatelli, M. (2002), 
”Imagined Europe”, s. 440. 
66 Shore, C. (2000), Building Europe. 
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egenskaper så att själva det europeiska samarbetet framstår som än mer 
självklart.67 

Emellertid går det att urskilja en mer bestämd ideologi om det europeiska i 
materialet, som mer uttalat pekar mot en tydlig definition av det europeiska som 
skiljer det från ”de andra” – de som inte är européer. Kring denna problematik 
återkommer jag i ett senare delkapitel, ”Det europeiska kulturarvets djupare inne-
börd”. 

Användbarhet och medborgarskap 

Ett av de uttalade målen med de undersökta ABM-projekten är användbarhet, när-
mare bestämt att förbättra informationstillgången för användare inom Europa. Det 
europeiska kulturarvet sägs behöva synliggöras och tillgängliggöras. Gemensam-
ma standarder inom Europa skall förbättra användbarheten; ingen skall behöva 
lära sig flera olika databaser eller sätt att söka eftersom all information är stand-
ardiserad efter antagna europeiska normer. Existerande nationella sökmotorer för 
kultur vill man samordna under en övergripande EU-standard som underlättar 
europeiskt informationsutbyte.68 

Syftet är dessutom att projektens portaler skall fungera för alla slags använd-
are, såsom turistande barnfamiljer, lärare, studenter, forskare, nyfiken allmänhet 
och personer med handikapp.69 Men framför allt är Michael-projektet enligt dess 
webbsida till för den europeiske ”medborgaren”. Ett betonande av medborgaren 
och allas rätt till att ta del av information kan ses som ett klassiskt sätt att beskriva 
nationalstaten.70 I en reklamvideo för Michael-projektet möter vi exempelvis 
forskaren som upptäcker fördelarna med Michaels portal när hon söker informa-
tion om medeltida religiositet liksom den italienska barnfamiljen som skall resa 
till Turin och behöver information om sevärdheter i staden. Detta illustreras med 
bildklipp av turister som tar fotografier på palats i romansk stil och italienska 
renässanskyrkor. Vidare förklaras att hela Europas kulturarv kan studeras via 

                                                 
67 Billig, M. (1995), Banal nationalism; se även Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”. 
68 Se exempelvis Europeiska unionens webbplats > Hitta EU-institutionerna direkt, Välj institution eller 
organ: Europeiska kommissionen > Register A–Ö > CORDIS > 7th Framework Programme (FP7) > 
Cooperation > Information & communication technologies > Programme > Challenge 4 – Digital Libraries 
and Content > Digital libraries and digital preservation > Related activities > coordination of digitisation > 
EU initiatives for the coordination of digitisation [– – –] More... [2010-05-13]; Michaels webbsida > Project 
description > Description of service [2010-05-11]. 
69 ”To allow access to all sectors of society, including the young, the elderly, the disabled, the disadvantaged, 
the educated, the serious researcher and the ‘merely interested’”. Michaels webbsida > Project description > 
Goals and outcomes [2010-05-07]. Se även Fresa, A. (2005), MICHAEL. 
70 Michaels webbsida > Project description > Goals and outcomes [2010-05-07]. Se även Fresa, A. (2005), 
MICHAEL. Om medborgarnationen, jfr Billig, M. (1995), Banal nationalism, s. 47–48. 
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Michael. Allt från medeltida illustrerade biblar till dagens moderna konstsam-
lingar kan upptäckas genom en enda portal som är tillgänglig för envar och alla.71 

Även inom Minerva-projektet framhålls medborgarnas tillgång till informa-
tion som en viktig fråga, faktor och drivkraft bakom EU:s digitaliseringsprojekt. 
Att få tillgång till Europas kulturarv betraktas, som nämnts, som en medborgerlig 
rättighet. Man betonar att de digitaliseringsprojekt som finns inom EU antingen 
bygger på att tillgängliggöra information till medborgarna eller själva system-
utvecklingen i sig, om det inte är båda två på samma gång. Systemutvecklingen 
syftar främst till standardisering mellan nationerna inom EU, vilket tänks under-
lätta tillgängliggörandet av kulturarv för medborgarna.72 

Minerva beskriver även digitaliseringen av samlingar som ett viktigt medel i 
EU:s strävan att Europas medborgare tillhandahålls tillförlitlig information. Såväl 
universitet som skolor och både små och stora företag skall härigenom finna 
lättillgängliga digitala resurser som kan användas i forsknings- och undervisnings-
syfte och allt under godkänd och laglig flagg.73 Men i Dynamic Action Plan 
betonas även att sökandet efter kulturell information kan vara ett sätt att bidra till 
medborgarnas kunskap och erfarenheter, och därmed aktivera dem. Det handlar 
dessutom om att överbygga de problem, att tillgången till digitala medier hittills 
varit mycket varierande, och därigenom bidra med ”social inclusion” som möter 
alla medborgares behov.74 

Tillgängliggörandet av information och framhållandet av européerna som lik-
värdiga medborgare kan ses som ett sätt att befästa bilden av ett Europa som 
bygger på ett förnuftigt och rationellt medborgarskap. Man kan här anknyta till en 
vanlig självbild i liberala europeiska demokratier, där vissa bedömare framhäver 
att den innefattar en syn på att ”vi” är lite bättre, att vår nation bygger på allas lika 
värde och delaktighet – underförstått att andra nationer inte gör det. Demokrati 
och förnuft anses utmärka europeiska nationer – om det inte rör sig om det forna 
östblocket som Västeuropa istället bringar demokratin till. Nationalism kan då ses 
som något positivt, i dess ”milda” europeiska variant, samtidigt som dess mer 
extrema versioner inte är något som ”vi” sysslar med. Här sägs råda en form av 
förnuftig och medborgarmässig nationalism, inte någon passionerad form av 
etnisk sådan.75 I detta tänkande finns en tydlig värdemässig uppdelning, vissa 
former av nationalism är god medan annan är ond, och Europa anses mer eller 
mindre uttalat bygga på civilisation och förnuft. 

Enligt Hansen syftar försöken att bygga ett EU-medborgarskap runt kulturella 
värden till att få folk att vända blicken mot en förment gemensam historia, 

                                                 
71 Michaels webbsida > Project description > Promotional material > Promotional video English Version 
[2010-05-07]. 
72 Feasibility survey of the common platform (2003). 
73 Minervas webbsida > About MINERVA EC [2010-05-12]. 
74 Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content (2005), s. 3. 
75 Se Billig, M. (1995), Banal nationalism, s. 46–47. 
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vetenskap och religion. Detta görs snarare än att bygga medborgarskap runt 
sociala rättigheter eller välfärdslösningar. Således måste samhörigheten bygga på 
kulturella gemenskaper, då inget socialt rättvisetänkande finns. Medborgarskapet 
blir med Hansens ord ett etno-kulturellt sådant.76 I etno-kulturell anda leder oss 
detta in på det europeiska samarbetet och språkfrågan, något jag kommer att be-
handla i det följande. 

Språk, turism och kulturarv 

Något som skulle kunna ses som ett hinder för konstruerandet av en europeisk 
identitet är Europas många och olikartade språk. Hur hanterar då EU detta pro-
blem? Jo, genom flerspråkighet. Som nämnts är projektet Michael (nästan) en 
förkortning för Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe. Sökningar i 
Michaels portal och information på Michaels webbsida skall enligt projekt-
beskrivningen vara tillgängliga på samtliga deltagares språk.77 Michael vill även 
bidra med verktyg och information för att det ska vara möjligt att komma åt deras 
samlingar genom ”establishing multilingual access”.78 

Även Europeana är en flerspråkig webbsida och databas. Hela 26 språk finns 
tillgängliga på webbsidan, även sådana från icke-EU-medlemmar, som norska.79 
Minerva har även gjort en undersökning av olika sorters webbplatser som till-
handahåller kulturarvsinformation, och slår där ett slag för värdet av flerspråkig-
het i kulturinstitutioner. Det inskärps vara ett centralt verktyg för att göra det 
”europeiska digitala kulturarvet” mer tillgängligt: 

The issue of multilingualism is becoming more and more important in making the digital 
cultural heritage of Europe available. Language is one of the most significant barriers to 
access of websites and, because of this barrier, great parts of the European digital cultural 
heritage cannot be found on the Internet.80 

Språkfrågan kopplas alltså till frågan om den medborgerliga rättigheten att ta del 
av kulturarvet, och den ses som nödvändig att lösa för att skapa delaktighet. Att 
språket anses vara så viktigt för uppfattningen om gemenskap och nationsidentitet 
leder till att EU måste tala om flerspråkighet och handla därefter för att bygga sin 
legitimitet. 

Språk som begrepp är inte objektiva och oproblematiska storheter, utan är ofta 
historiska konstruktioner. Inte minst har nationalismen och nationalstaten varit 

                                                 
76 Hansen, P. (2000), Europeans Only?, s. 172–179. 
77 Michaels webbsida > Project description [2010-05-11]. 
78 Final Plan for using and disseminating knowledge and raise public participation and awareness Report on 
inventories and multilingualism issues (2006), s. 5. 
79 Europeanas webbsida [2010-05-13]. 
80 Final Plan for using and disseminating knowledge and raise public participation and awareness Report on 
inventories and multilingualism issues (2006), s. 1. 
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viktiga faktorer bakom språkens utveckling, exempelvis frågan om vad som 
egentligen skiljer vissa språk från varandra, och när olika sätt att tala och skriva 
betraktas som olika dialekter av samma språk. Michael Billig påpekar att uppfatt-
ningen och känslan av att tala ett visst ”språk” – och inte bara tala – är en modern 
konstruktion. Den framväxande nationalstaten standardiserade både skriftspråken 
och sätten att tala.81 

Europeiska unionen sysslar dock inte med standardiseringar av de olika 
språken, eller strävar efter att föra fram ett särskilt EU-språk – i stället är alla 
medlemsstaters officiella språk officiella även inom unionen. Även om engelskan 
fungerar som ett primärt och internationellt gångbart språk inom EU, är det en 
lång väg att gå tills det eventuellt skulle accepteras som ett officiellt gemensamt 
EU-språk. Den påbjudna flerspråkigheten fungerar dock inte helt ut, och det gäller 
även de här undersökta ABM-projekten. Allt i databaserna översätts inte; varken i 
Europeana eller Michael översätts samlingarna, de återfinns endast på original-
språken. Detta kan tolkas som ett exempel på hur flerspråkighet inte alltid 
fungerar överlappande och gemenskapsalstrande. 

Däremot kan man säga att flerspråkigheten fungerar som ett hegemoniskt 
språk i sig. Det hjälper till att frammana ett ”vi” som är flerspråkigt men ändå 
delar ett gemensamt förflutet och en gemensam framtid. Syftet kan sägas vara att 
odla en medvetenhet om att vi har något ihop, även om inte alla talar likadant. 
Samma fenomen finns inom åtskilliga etablerade nationer, som är flerspråkiga 
men där det ändå finns en övergripande nationell gemenskap, såsom Finland, 
Spanien och Belgien. Även om det finns en del friktion inom vissa av dessa 
länder, där de skilda språken även används som politiska slagträn för stats- och 
nationsupplösning, är detta inte alltid fallet. 

Enligt Hansen fungerar denna flerspråkighet dessutom exkluderande, efter-
som inte alla språk som talas av minoriteter inom Europa betraktas som europe-
iska språk utan bara sådana som anses som ursprungligt europeiska. Uttalat är att 
immigrantspråk inte ingår i denna kategori. Vissa gruppers kulturer och språk ses 
som europeiska medan exempelvis arabiska och afrikanska kulturer inte gör det. 
Även om dessa grupper är mycket stora eller kulturellt inflytelserika i Europa så 
ses de enligt Hansen inte som en del av den europeiska kulturen eller som kulturer 
som det går att bygga en europeisk identitet kring. Det råder alltså ett tydligt ”vi” 
och ”de”-perspektiv där endast vissa kulturer och språk ges europeisk status.82 

Ett återkommande tema i källorna är även fenomenet turism. Vi har redan 
stött på det i Michaels videoskildring av den italienska barnfamiljen som skall tur-
ista i Turin. Att som europé turista inom Europa skildras som betydelsefullt för att 
lära sig om och uppleva det gemensamma kulturarvet. Ett av Michaels resultat 
skall vara ökat uppmuntrande av ”cultural tourism”, och Michaels webbsida 

                                                 
81 Billig, M. (1995), Banal nationalism, s. 29–30. 
82 Hansen, P. (2000), Europeans Only?, s. 128–130. 



 23

presenterar också förslag på olika turistresor som kan göras. Dessutom betonas att 
Europas vackra och estetiska samlingar och platser skall locka turister. Denna 
turism kan även vara global; det pekas nämligen ut potentiella turister från USA 
och Japan. Det är med andra ord viktigt att man också visar upp ett enat Europa 
utåt mot de största ekonomiska konkurrenterna USA och Japan.83 Ett av de 
uttalade syftena med Minerva sägs också vara att ”reinforce the European position 
in the global market competition”.84 

Här ser vi hur det europeiska framställs i ett tydligt ”vi” och ”de”-perspektiv: 
”vi” är självfallet Europa medan ”de” är andra ekonomiska stormakter. Det är ett 
tydligt ställningstagande för att Europa är lika enat som de andra, konkurrerande 
staterna. Man kan notera en tydlig parallell till nationalismens framväxt på 1800-
talet: det nationella identitetsskapandet, och nationalstaternas konsolidering, hand-
lade till stor del om att stärka de olika nationernas ekonomiska slagkraft på den 
internationella marknaden.85 

Det europeiska kulturarvets djupare innebörd 

Även om kulturarvsbegreppet definieras mycket brett och öppet, så kan man uti-
från de kulturella artefakter som de olika projekten väljer att lyfta fram urskilja 
vissa mer eller mindre tydliga ställningstaganden för vad ett europeiskt kulturarv 
ändå innebär. Det europeiska kulturarvet kan uppenbarligen inte definieras i en 
handvändning, utan framträder snarare indirekt genom den praxis som råder när 
man tillgängliggör olika kulturella föremål. Vad är det då för något som anses 
vara europeiskt? Vad är det för underliggande kriterier som tycks styra valen? 
Dessa kan ses som ledtrådar till vad det är för en mer handfast europeisk identitet 
som man vill skapa. Huruvida detta sker medvetet eller om det är omedvetet och 
styrt av underliggande konventioner är svårt att avgöra från fall till fall och inte 
något jag kan besvara. Jag anser dock inte att det sistnämnda gör frågan mindre 
intressant. 

Jag har tidigare anknutit till forskare som Peo Hansen, som granskat de euro-
peiska identitetsdiskurserna och funnit att dess betonande av tolerans och skill-
nader ändå definierar bort det som inte anses vara sant europeiskt. Samma feno-
men finns i svenskt officiellt tal om ”kulturarvet” under senare decennier – trots 
att det ofta betonas att kulturarvet är pluralistiskt, att även exempelvis invandrare 
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är delaktiga i det svenska kulturarvet, så lever en äldre och mer traditionell 
nationalism kring det etniskt svenska kvar, som utesluter det ”främmande”.86 

Den skotske nationalismteoretikern Tom Nairn har talat om nationalismens 
”Janusansikte”. Med det menas att alla nationella projekt har två sidor som kan 
tyckas motsägelsefulla. Den ena betonar jämlikhet mellan nationens individer, och 
har en demokratisk och medborgerlig inriktning. Detta är nationalism enligt mall-
en från den franska revolutionen, vilken ofta kontrasteras mot den etniska nation-
alismen med rötter i romantiken, där skillnaderna mellan olika nationer betonades 
liksom de gemensamma kulturella element som ansågs utmärka nationerna som 
kollektiv. Nairn menar att man inte kan dela upp olika nationella rörelser mellan 
de olika varianterna, utan all nationalism har med nödvändighet båda dimension-
erna samtidigt. Nationalismen betonar alla medlemmar som formellt lika inom 
nationen, men samtidigt skapas skillnader gentemot dem som inte tillhör nationen, 
och den skillnaden fylls alltid med ett visst innehåll. Då landar det regelmässigt i 
teorier om att nationen har en viss ”kultur”, en viss gemensam historia, och så vi-
dare.87 Detta resonemang är relevant för de EU-projekt som här undersöks. På ytan 
tycks de ”medborgerliga” och öppna aspekterna dominera, men samtidigt innebär 
själva begreppet ”det europeiska” att skillnader skapas gentemot det icke-euro-
peiska. Och dessa skillnader ges också ett visst innehåll – framför allt ett kulturellt 
och historiskt sådant. 

Hur mycket måste man då leta för att finna en mer handfast kulturell innebörd 
av det ”europeiska”? Om man börjar med projektet Europeana, så behöver man 
inte gräva så djupt eller länge. Besökaren behöver bara klicka en gång efter att ha 
gått in på sidan, för att få tillgång till en presentationsvideo om projektet.88 En 
tolkning av den kan nästan ses som en parodisk sammanfattning av postkoloniala 
teoretikers krassa bild av europeiskt självförhärligande. Filmen börjar och slutar 
med en bild på Réné Descartes, och i samband med honom visas en hjärna som 
symbol för tänkande, förnuft och rationalitet. Descartes kända devis ”cogito ergo 
sum” dyker upp i text. Kända vetenskapsmän sitter med böcker och olika 
geometriska figurer och matematiska uträkningar förevisas. Vi möter också Isac 
Newton och Charles Darwin. Det som framhävs är alltså rationalismen, upplys-
ningen och vetenskapen. Dessutom demonstreras lite traditionell högkultur i form 
av Maria Callas, Gioacchino Rossini och Ludwig van Beethoven, vars nionde 
symfoni också som bekant är EU:s ”nationalsång”. 

Just upplysningsidealen inskärps också – kanske något paradoxalt – när de 
”mörka” sidorna av europeiska förflutna skymtar fram, i form av slaveriet. Det är 
dock inte slaveriet i sig som ställs i ljuset, utan den europeiska abolitionist-
rörelsen. Det sant europeiska förefaller sålunda vara att avskaffa slaveriet (även 
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om det slaveri som skulle avskaffas hade europeiska rötter). Samtidigt kan pek-
andet på företeelser som slaveriet eller förintelsen – alltså de mörkare sidorna av 
den europeiska historien – förstärka känslan av att ”vi” är mycket mer upplysta 
och medvetna idag. Kanske med udd mot andra kulturkretsar, som inte anses ha 
kommit lika långt i utvecklingen.89 Emellertid är inte de ”mörka” sidorna 
överdrivet framträdande i videon. 

I Europeanas presentationsfilm uppenbaras också en målning av Cornelis C. 
van Haarlem från 1592, föreställande Adam och Eva i Eden när ormen lurar de 
båda att äta av kunskapens äpple. Detta motiv är vanligt inom kristen, europeisk 
konsthistoria. Vi möter här alltså traditionell högkultur – en konstnär enligt en 
hävdvunnen konsthistorisk kanon – och en symbol för kristendomen, som är något 
som anses förena Europa.90 Samtidigt kommer förnuftet och kunskapssökandet 
återigen in genom kunskapens äpple; just förnuftet och vetenskapen är en röd tråd 
i filmen, något som framställs som en europeisk framgångssaga. I filmen 
framträder också bilder på föremål från det antika Grekland – vilket ytterligare 
underbygger synen på ett förnuftets och högkulturernas Europa. Kultur framställs 
som något linjärt – en pil som pekar mot dagens framgångsrika Europa. 

Genom att anknyta europeisk kultur till förfäder som ”de gamla grekerna” och 
kända vetenskapsmän liksom kompositörer, bygger man ett kulturarv centrerat 
kring vissa förfäder. Detta kopplande till förfäder fungerar enligt Lowenthal som 
en länk till det förflutna, de är ”våra” anfäder och därmed skapas en ”vi-känsla”.91 
Därigenom befäster EU en bild av historiska och gemensamma hjältar. Samma 
mekanismer finns i de flesta nationsbyggen; det känns exempelvis igen från 
Sverige där man sett personer såsom Engelbrekt, Gustav Vasa och Karl XII som 
våra historiska och nationella hjältar.92 I dag anses lite fredligare hjältar vara de 
lämpligaste, därför framhävs i Sverige snarare Carl von Linné eller Astrid Lind-
gren, medan projektet Europeana inskärper att Europas förfäder och hjältar främst 
finns att söka bland ledande europeiska konstnärer, filosofer och vetenskapsmän. 

Riksarkivet och Europeana 
Vad bidrar då Sverige med till Europeanas databas? Om vi håller oss till Riks-
arkivet, så deltar man med samlingen ”Originaltraktater med främmande makter”. 
Samlingens tidsomfång sträcker sig mellan 1526 och 1813, alltså framförallt 
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Sveriges stormaktstid, och traktaterna behandlar Sveriges relation till Danmark, 
Ryssland, Polen, Tyskland, Holland, England, Frankrike, Spanien, Portugal, 
Italien, Turkiet, Marocko och Nordamerikas Förenta Stater. Denna information 
går dessvärre inte att få fram genom Europeanas portal, där det exempelvis inte 
går att söka på leverantör eller hela samlingar, utan endast enskilda dokument 
eller poster. För att få fram information om vad Riksarkivet har bidragit med till 
Europeana tvingas man gå till Riksarkivets webbsida.93 Någon fullständig beskriv-
ning av samlingen ges inte heller av Europeana. För att få fram vilka länder det 
rör sig om, tidsomfång och antal akter med traktat med varje land i fråga som 
finns i samlingen måste användaren gå till Nationella arkivdatabasen (NAD) och 
söka,94 om han eller hon inte vill sitta och klicka upp de drygt 300 posterna sam-
lingen utgör i Europeana. Själva sökmotorn är med andra ord inte särskilt använd-
arvänlig, även om detta nu inte är något som uppsatsen i egentlig mening under-
söker. Samtidigt skall också påpekas att Europeana fortfarande är en prototyp. 

Traktaterna härrör exempelvis från freden i Roskilde 1658, förbundet med 
England 1805, och Frankrikes accession till 1759 års konvention mellan Sverige 
och Ryssland angående handelns och sjöfartens säkerhet i Östersjön. Riksarkivets 
bidrag till Europeana handlar med andra ord främst om Sveriges stormaktspolitik. 
Det kan tolkas som en vilja att lyfta fram europeisk politik och europeiskt samar-
bete genom historien; att det inom Europa funnits ett långvarigt kontaktnät och en 
samlad politisk intressesfär, även om det inte alltid gått fredligt tillväga. Men detta 
behöver inte ses som ett problem, eftersom EU framställs som slutmålet för en 
utveckling av fred och samarbete. Vägen dit kan därför tecknas som kantad av 
konflikter.95 Traktatsamlingen visar som sagt att Europa sedan lång tid har haft 
kontakter och diplomatiska förbindelser, alltså en europeisk samexistens. Genom 
att peka på ett gemensamt förflutet kan så EU-projektet legitimeras. Historien 
fungerar som ett kitt för att sammanbinda och skapa lojaliteter mellan människor. 

Detta kan kopplas till talet om medborgarskap som jag nämnt tidigare: 
historien framhävs som ett sätt att binda samman Europa, europeiskheten och 
medborgarskapet med både det förflutna och framtiden. I samma sken kan även 
talet om demokrati och mänskliga rättigheter ses – det förankras både i historien, i 
samtiden och i den tänkta europeiska framtiden. 

Samtidigt kan Riksarkivets bidrag till Europeana tolkas som ett uppvisande av 
ett historiskt sett starkt Sverige genom svensk stormaktstid. Det är det enskilt 
svenska och Sverige som framhålls. En sådan centrering kring traditionell stats-
historia kan falla både EU-federalister och icke-federalister i smaken. Samtidigt 
behöver inte heller det enskilt nationella – och att Riksarkivet väljer att framhäva 
just detta – betraktas som något som står i konflikt med EU-projektet. Ledande 
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företrädare inom EU understryker gärna att den europeiska identiteten och gemen-
skapskänslan inte behöver konkurrera med den nationella. De är inte sällan helt 
medvetna om att modern identitetsforskning betonar att en individ kan känna loja-
litet till flera identiteter och grupper samtidigt. I den moderna världen och globali-
seringens tidevarv talas ofta om individers förmåga att känna solidaritet med flera 
identiteter och samhörigheter samtidigt, s.k. multipla identiteter.96 Precis som 
känslan av att vara svensk inte ansetts behöva stå i konflikt med känslan av att 
vara skåning eller skomakare, ska inte heller känslan av att vara europé hindra 
andra identifikationer. En person kan alltså fortsätta vara både skåning, skomakare 
och svensk samtidigt som han även bekänner sig till känslan av att vara europé. 

Sassatelli påpekar dock att detta för EU också innebär en balansgång, nämli-
gen att fostra fram ett europeiskt gemensamt kulturarv samtidigt som man inte 
önskar provocera äldre nationella och lokala kulturarv och gemenskaper.97 Tänke-
sättet är dock något som EU till stor del bygger sin kulturpolitik på. I en projekt-
beskrivning av Michael-projektet får vi läsa att ett av Michaels mål och förvänt-
ade resultat beskrivs som ”a reinforcement and extension of the national cultural 
initiatives, by adding a trans-European dimension”.98 

Michaelprojektets urval av kulturarv 
Michaels sökportal är betydligt bättre uppbyggd ur användarsynpunkt än Europe-
ana. Det går exempelvis att söka efter institutioner, ämnen, platser, period och 
annat. Michaels portal är dock fortfarande under utbyggnad, exempelvis bidrar 
ingen svensk arkivinstitution med några samlingar. Däremot deltar Finland (finska 
Riksarkivet), Tyskland, Bulgarien, Albanien, Nederländerna, Spanien, Polen, 
Grekland samt de tre länder som har initierat projektet och främst arbetar med det: 
Frankrike, Italien och Storbritannien. 

Att söka i Michael fungerar utmärkt på svenska och en rad andra europeiska 
språk. Samtidigt är det mycket svårt att göra någon egentlig innehållsanalys över 
vad de olika arkivinstitutionerna har bidragit med eller ens vilken typ av institu-
tion det rör sig om, eftersom samlingar och institutionsnamn endast finns på 
originalspråk. Här kan man alltså fråga sig hur den av EU sanktionerade flerspråk-
igheten egentligen ser ut på fältet. Storbritannien deltar dock med 62 olika arkiv-
institutioner och har skilda samlingar från National Archives, film- och tv-arkiv, 
ljudarkiv, arkiv för tecknade serier i Kent, universitetsarkiv som Aberdeenuniver-
sitetets historiska samlingar, London Metropolitans arkiv, parlamentets arkiv, East 
Midlands Oral history-arkiv och så vidare. Till vissa av arkivinstitutionerna finns 
bara adresserna, medan vissa poster även innehåller namnet på samlingarna.99 

                                                 
96 Se exempelvis Shore, C. (2000), Building Europe, s. 50–51; Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”. 
97 Sassatelli, M. (2002), ”Imagined Europe”, s. 440. 
98 Fresa, A. (2005), MICHAEL. 
99 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska > Efter typ av institution > Arkiv [2010-05-06]. 
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Det divergerande innehållet i Michael pekar mot ett ganska omedvetet urval. 
Det kan i viss utsträckning ses som uppenbart att olika ABM-institutioner runt om 
i Europa har börjat digitalisera sina samlingar och att urvalet av vad som betraktas 
som viktigt att digitalisera ofta sker på nationell basis. Ändå talas det om ett 
europeiskt kulturarv fast att det rör sig om nationella urval. Det som är intryckt i 
databasen tycks ofta ha gjorts efter devisen ”man tager vad man haver”. Samtidigt 
behöver inte urvalet efter nationella principer som jag även diskuterat ovan ses 
som oförenligt med tankar om ett europeiskt sådant. Som exempel kan nämnas att 
västerbottenost, surströmming, kurbits och dalahästar, alltså en gång lokala förete-
elser, idag betraktas som del i ett svenskt kulturarv. Och varför skulle då inte detta 
svenska kulturarv vara förenligt med ett europeiskt? Kulturarvsbegreppet är ju 
som nämnts mycket vagt och brett, alltså ytterst töjbart. Det viktiga är egentligen 
inte vad vi väljer att lägga in i kulturarvsbegreppet utan att man inom EU väljer 
att tala om ett gemensamt kulturarv. Sedan vad detta gemensamma egentligen 
innebär är mindre viktigt. Dessutom är skapandet av kulturarv en fortlöpande och 
pågående process som aldrig är fixerad. 

För att ytterligare understryka den europeiska gemenskapen använder sig 
Michael dessutom av en klickbar världskarta där användaren kan söka efter euro-
peiska samlingar. Shore har pekat på hur EU och Europeiska kommissionen 
genom olika ikonografiska uttryck som kartor framhåller en gemensam europeisk 
kultur. En Europakarta som Europeiska kommissionen valt att ta fram visar på 
Europa som en historiskt sammanbunden enhet; ”Europe, an old continent with a 
rich history, now moving towards union”.100 

Undertexten till den klickbara kartan inom Michael-projektet förklarar; 
”Tryck på kartan för att finna samlingar som rör de områden du markerat. Trycker 
du någonstans i Europa kommer en större karta att visas”.101 Därifrån kan man 
sedan välja det land man önskar finna samlingar från. Kartan som klickbart objekt 
visar på en gemensam kultursfär, gränserna mellan Europa och den övriga världen 
är tydliga. Men Europa i kartans mening handlar inte bara om EU:s medlems-
länder utan även de länder som ingår i den tilltänkta europeiska kultursfären som 
exempelvis Norge. Genom att klicka på Norge i kartbilden dyker dock inga en-
skilda norska samlingar upp, endast sådana som relateras till Norge genom andra 
medlemsländer. Det handlar exempelvis om samlingar från Storbritannien rörande 
vikingagravar och vikingamynt, eller om samlingen The Romanesque fonts of 

Northern Europe and Scandinavia, vilken: 

[…] provides 29 illustrations of baptismal fonts taken from C.S. Drake’s book, ’The 
Romanesque Fonts of Northern Europe and Scandinavia’ in order to give a taste of the wide 

                                                 
100 Citat hämtat från Shore, C. (2000), Building Europe, s. 51. För exempel från nationalismforskningen, se 
Anderson, B. (1992), Den föreställda gemenskapen, s. 164–171. 
101 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska > Tryckbar karta [2010-05-06]. 
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variety of fonts which survive from the Middle Ages in all parts of The British Isles, 
Belgium, France, Germany, Denmark, Norway and Sweden.102 

Detta fungerar som ett sätt att visa på en gemensam kultursfär inom Europas 
gränser även om nu Norge har valt att stå utanför EU-samarbetet. Vikingarna har 
rest runt i Europa något som visar på tidiga inomeuropeiska relationer liksom 
kulturella ömsesidiga inflytanden inom det kristna formspråket. Detta är en form 
av omedveten eller banal nationalism som Billig skriver om, som får oss att 
omedvetet tänka och uppfatta Europa som en enhet. 

Om man klickar utanför Europa på Michaels interaktiva karta, så får man upp 
en rad projekt som handlar om utomeuropeiska kulturer, men alltid med någon 
koppling till de deltagande europeiska staterna inom Michael-projektet. 

På sidan för Michaels sökportal finns även länkar med ”berättelser” från olika 
Michael-användare. ”Vare sig du är intresserad av konst eller arkeologi, familje-
historia eller planering av semestern, romarriket eller modern historia kan Michael 
visa vad som finns tillgängligt” förklaras för den tilltänkte användaren.103 De 
berättelser som kommer från tre olika användarröster skall på något sätt skildra 
olika typer av brukare. Så som jag skrev inledningsvis under rubriken ”Använd-
barhet och medborgarskap” så anses Michaels portal vända sig till ett brett 
spektrum, den seriösa forskaren såväl som turisten. 

Vilka olika typer av webbanvändare får vi då läsa om på Michaels portal? Jo, 
vi får möta tre personer som ska tjäna som exempel: den seriöse forskaren, den 
släktintresserade och den konst- och kulturhistoriskt intresserade. Den släktintres-
serade användaren av Michaelportalen är en pensionerad Uppsalabo vid namn 
Hans Lyth. Lyth har nyttjat Michael för att söka information om sin farmor, som 
flydde från Frankrike till Sverige under Pariskommunen 1871. Farmodern och 
släkten härstammade från trakterna kring Loire och Lyth har använt Michael för 
att söka om sin släkts historia och de platser den bebott innan flykten till Sverige. 
Genom olika onlinedatabaser kunde Lyth upptäcka fler grenar på sitt släktträd i 
olika delar av Frankrike. Lyth prisar även det faktum att han genom databasen 
även kan komma i kontakt med målningar och andra typer av bilder för att få en 
inblick i de sociala missförhållanden som rådde under åren före Pariskommunen. 
Lyth planerar nu tillsammans med sin fru en resa till Frankrike för att lära känna 
sina ”förfäders land”. Resan kommer att ta dem genom Paris och Loire-dalen till 
Bordeaux, där de även har ett barnbarn som studerar på universitetet. Lyth för-
klarar vidare att ”min fru vill också besöka slottet Loire. Så innan vi reser kommer 
jag att bläddra på MICHAEL för att lära mig om kulturarvet i följande områden: 
Centre region, Pays de la Loire och Aquitaine.”104 

                                                 
102 Michaels webbsida > Michael–EU > Clickable map > Europe > Norway > Page 2 > The Romanesque 
fonts of Northern Europe and Scandinavia [2010-05-06]. 
103 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska [2010-05-17]. 
104 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska > Användarberättelser > ”Rötter” Läs mer… [2010-05-16]. 
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Detta demonstrerar hur Michael passar alla användare, både den som söker 
sina rötter i ett annat EU-land liksom den historiskt kulturintresserade; genom 
Michaelportalen är det nämligen möjligt att söka på slott och kulturminnesplatser. 
Vidare visar det att det inom Europa dessutom finns tydliga släktrelationer som 
bör utforskas. Släktrelationerna kan även betraktas som en nyckel till en europeisk 
identitet, ”vi har ett förflutet tillsammans, vi är alla släkt och vi reser och studerar 
inom EU”. 

Den andra användarberättelsen är från en kvinna ifrån Rom vid namn Lucia. 
Hon är intresserad av medeltida katedraler. På sin semester har Lucia tänkt att 
färdas på ”en modern pilgrimsfärd genom konsten”, via pilgrimsleden “Via 
Francigena”. Det är en medeltida led som förband Rom med katedraler ute i 
Europa, från Santiago de Compostela i Spanien till Canterbury i England. För att 
söka information om och ”upptäcka kända och mindre kända katedraler och själs-
stugor” och för att lägga upp en färdplan, har Lucia använt sig av Michaels sök-
portal. Via den har hon även kunnat söka information ”om symboler och tydning-
ar av den gotiska arkitekturen och konsten”.105 Här visas hur kulturhistorisk turism 
kan gynnas genom en bra sökmotor som Michael. Dessutom understryks en sam-
fälld kulturell och historisk sfär inom Europa – ett gemensamt kristet kulturarv. 

Den tredje och sista användarberättelsen är en utomeuropeisk sådan. Den före 
detta doktoranden Guy Stuart skrev sin avhandling om Haidafolket, en ur-
sprungsbefolkning i nordvästra Kanada. Numera är han ansvarig och tar hand om 
en samling rörande Haidafolket vid Museum of Anthropology i Vancouver. Stuart 
åker ofta på konferenser till Europa, och tycker som ansvarig för samlingen att det 
är viktigt att hålla sig à jour med sin yrkesroll som museiantropolog. Därför 
besöker han under sina resor ofta olika antropologiska museer för att studera hur 
olika samlingar presenteras, men även för att se om det kanske finns någon 
vandringsutställning som han kan ta med sig tillbaka till Kanada. Vid en sådan 
Europaresa använde sig Stuart av Michaels portal för att undersöka om det fanns 
samlingar som var relaterade till just Haidafolket.106 Här betonas alltså att även 
andra än européer kan ha nytta av Michael. Intressant är dock att även denna 
information är relaterad till någonting europeiskt. 

På skilda sätt understryks alltså det gemensamt europeiska i en sökportal som 
Michael. Vanligen sker det genom det banala avgränsandet mellan Europa och 
världen utanför Europa, på ett rent geografiskt sätt, men i vissa sammanhang lyser 
en mer traditionell idé om det europeiska fram: Europa som bärare av högkultur 
och kristendom. 

                                                 
105 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska > Användarberättelser > ”En modern pilgrimsfärd genom 
konsten” Läs mer… [2010-05-16]. 
106 Michaels webbsida > Michael–EU > Svenska > Användarberättelser > ”Guy Stuart” Läs mer… [2010-05-
16]. 
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Avslutande diskussion 

Uppsatsen har visat att de EU-initierade projekten Minerva, Michael och Europe-
ana i samklang med styrdokumenten Lund Action Plan och Dynamic Action Plan 
utgör tydliga försök att harmonisera och samordna medlemsstaternas digitala sam-
lingar på arkiv-, biblioteks- och museiområdet. Dessa utgår ytterst från en alltmer 
framträdande föreställning inom det europeiska samarbetet att det ekonomiska 
samarbetet även behöver följas av en stärkt gemensam kulturell identitet. Inom 
EU finns dessutom en utbredd syn att det självklart existerar ett sådant gemensamt 
och enhetligt europeiskt kulturarv. I de undersökta policydokumenten och webb-
sidorna beskrivs och definieras detta kulturarv mycket brett. Samtidigt innebär 
denna bredd eller vaghet att man tenderar att betrakta Europas kulturarv som 
något skört – som behöver skyddas. För att göra detta, och för att frigöra dess 
verkliga potential, vill man ge det hjälp på traven, bland annat genom de här 
studerade projekten. 

Även om det europeiska kulturarvet sällan uttryckligen definieras, så fram-
träder ändå ett återkommande tema; Europa anses förenas genom acceptansen av 
kulturella olikheter. Detta beskrivs i källorna även som själva essensen av Europas 
gemensamma kulturarv: ”unity in diversity”. Denna föregivet europeiska anda 
sammankopplas även med respekten för demokrati och mänskliga rättigheter, som 
alltså också ses som utmärkande för Europa. Genom att inte sätta fingret på vad 
ett europeiskt kulturarv egentligen innebär, framstår ändå Europa som enat i all 
sin olikhet. 

Både begreppen ”Europa” och ”kulturarv” är vaga, men genom att man parar 
ihop dem i positiva ordalag nöts det in en föreställning om att det finns ett verkligt 
”europeiskt kulturarv”, och att det är något ytterst värdefullt, vad det än är mer 
konkret. Att ta del av detta kulturarv betraktas även som en medborgerlig rättig-
het, och det är framför allt detta som Minerva, Michael och Europeana anses 
kunna bidra med. Genom sin användarvänlighet kan de nämligen både stärka och 
underlätta denna åtkomst till det europeiska kulturarvet. De europeiska medborg-
arna framträder som kunniga Internetanvändare, som är historiskt och kulturellt 
välinformerade. 

Vanligtvis är man mycket noga med att inte peka ut något mer specifikt som 
”typiskt europeiskt”, i linje med devisen att olikheter skall accepteras och att det 
är just däri som det europeiska ligger. En av dessa olikheter ligger i Europas 
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många talade språk, som också flitigt används som exempel på den accepterade 
mångfalden i världsdelen. Noterbart är dock att endast vissa språk betraktas som 
sant europeiska – nämligen de officiella språk i medlemsstaterna som talas av de 
föregivet ”infödda” européerna. Därför bortdefinieras till exempel arabiska eller 
persiska, som talas av åtskilliga miljoner invånare i Europa, även många som fötts 
och vuxit upp där. Detta implicerar att det ändå finns tydliga normer för vad som 
är att betrakta som ett sant europeiskt kulturarv. 

I uppsatsens empiriska delar har detta framträtt i de undersökta projektens 
respektive webbsidor, mål- och innehållsbeskrivningar, databassamlingar, an-
vändarberättelser och reklammaterial. Den version av det europeiska kulturarvet 
som växer fram där är inte alls lika heterogen som devisen ”unity in diversity” vill 
förmedla. Istället framträder ett tydligt ställningstagande för att vissa bestämda 
företeelser anses definiera Europa, nämligen förnuft, upplysning, vetenskap och 
rationellt tänkande, liksom högkultur i form av opera, klassisk musik, kristendom 
och arvet från det antika Grekland. 

Därigenom förmedlas en mer specifik uppfattning av vad Europa och europe-
iskt kulturarv egentligen kännetecknas av; det handlar om en historisk självbild av 
ständig civilisatorisk framgång ända fram till dagens fredliga Europa. Denna 
historieskrivning framträder tydligt i de tre undersökta ABM-projekten. Att tala 
om en gemensam historia är identitetsformerande och här utgörs den av antika 
klassiker, kristet inflytande i konst och arkitektur, upplysningsfilosofi och veten-
skap. Det framstår som särskilt viktigt att påvisa att en sådan gemensam och 
samstämmig historia finns, oavsett om det rör sig om det antika Grekland eller 
nordiska vikingar, gotiska katedraler eller utvandrade släktingar. Detta används 
för att visa på ett Europa förenat genom historia såväl som kultur. Även ”mörka” 
sidor i historien tillåts ingå, men det anses snarast bara understryka att Europa har 
förmåga att bearbeta dessa sidor. Detta påpekande av positiva europeiska egen-
skaper förstärker och manifesterar en gemenskapsalstrande ”vi”-känsla. Och detta 
”vi” underhålls även av att webbanvändaren ständigt görs medveten om gränserna 
mellan ”oss” och ”dem”, exempelvis genom den klickbara Europakartan på 
Michael-projektets webbportal. 

Som jag tidigare varit inne på finns dock en rädsla för att dessa kulturella och 
historiska storheter skall glömmas bort. De undersökta webbportalerna betraktas 
därför som ett sätt för européer att ”återigen” upptäcka sitt ”bortglömda” arv. 
Detta samverkar även med synen på att turism är något positivt. Enligt de under-
sökta webbsidorna är det mycket viktigt för europén att turista inom Europa för att 
upptäcka ”sitt” kulturarv, därigenom kan alltså kunskaperna om den europeiska 
historien få en skjuts framåt. Men det beskrivs även som viktigt att visa upp 
Europa utåt för den tilltänkta turistande amerikanen eller japanen, liksom att 
stärka den europeiska ekonomin genom turismen. 
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I vilken utsträckning de projekt på ABM-området jag har undersökt i denna 
uppsats verkligen fungerar integrerande, och huruvida de verkligen bidrar till 
skapandet och stärkandet av en europeisk identitet inom medlemsstaternas 
befolkning, är svårt att ge ett bestämt svar på. Samtidigt har jag visat att projekten 
och deras utåtriktade verksamhet använder sig av klassiska grepp för att skapa 
integrering och identitet, som tidigare varit vanliga i nationella uppbyggnads-
processer, där man velat associera vissa värden till bestämda nationella kategorier. 
Konstruktioner av identiteter och kollektiva gemenskaper är sega och långvariga 
processer. Vad vi har sett i denna uppsats är ett litet steg i riktningen mot att skapa 
en europeisk identitet och samhörighetskänsla. 

I förhållande till EU:s medlemmar – nationalstaterna – kan dock dessa projekt 
te sig ganska svaga. Detsamma kan sägas om EU:s statssymboler – flagga, 
nationalsång, EMU och passunion – vilka dock bidragit till att göra unionen 
betydligt mer synlig och konkret, vilket Cris Shore framhållit.107 Vanligt är att man 
önskar komplettera de nationella identiteterna med den europeiska, något man kan 
urskilja i Riksarkivets bidrag till Europeana: en samling av svenska traktater med 
främmande makter. Den framhåller typiskt svensk statshistoria, samtidigt som den 
åskådliggör europeisk politik i stort. Det nationella och europeiska behöver inte 
stå i något motsatsförhållande till varandra, utan flera identiteter kan samverka: 
man anses kunna vara både europé och svensk på samma gång. 

Idag talas det om att nationalismen börjat spela ut sin gamla roll. Hobsbawm 
menade att nationalismen förlorat sin sprängkraft och att globaliseringen skulle 
innebära att människor förlorade sina samhörighetskänslor med mindre grupper.108 
Enligt Zygmunt Bauman skulle den typ av postmodern nation som han menade att 
EU utgjorde skilja sig så kraftigt från tidigare former av nationalstater, att det 
skulle vara rent av fel att fortsätta tala om nationalism.109 

Samtidigt upprepar EU helt klart samma procedurer som tidigare använts 
inom nationerna för att stärka uppslutningen kring dem. Som ovan har visats 
syftar de undersökta ABM-projekten till att bidra till integrering, på samma sätt 
som flaggan och nationalsången. Det som ingår i samlingarna – förnuft, 
vetenskap, kristenhet, hög kultur, civilisation – ställs mot ”de andra”: icke-kristna, 
icke-europeiska, kanske inte ”ociviliserade” men i alla fall något annat. Snarast 
har Europas gränser mot yttervärlden stärkts, vilket är tydligt i unionens hantering 
av immigrantfrågor, något som föranlett en utbredd kritik mot att ett ”Fortress 
Europe” håller på att skapas.110 Samtidigt finns det icke-federalister som motsätter 
sig utökat EU-samarbete. Intressant nog hänvisar de ofta till att EU strävar efter 
att ta den egna nationalstatens plats. I båda fallen framställs EU som en nation 

                                                 
107 Shore, C. (2000), Building Europe, s. 64. 
108 Hobsbawm, E. (1994), Nationer och nationalism, kap. 6. 
109 Bauman, Z. (1993), Postmodern ethics, s. 140–143. 
110 Billig, M. (1995), Banal nationalism, s. 141–142. 
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eller i alla fall ett försök till en sådan, oavsett om man ställer sig positivt eller 
negativt inställd till den. 

Känslan av tillhörighet till en nation eller till någon annan enhet som Europa 
behöver inte vara ”hett passionerad”, utan det kan minst lika mycket handla om att 
man omedvetet ser nationen som så given att man inte ens behöver reflektera över 
att den finns. Man kan här se tydliga kopplingar till hur en gemenskap och 
samhörighet inom EU skapas idag. Det upprepas ständigt att det finns ett 
europeiskt kulturarv (även om vad detta egentligen innebär sällan definieras), 
Genom att visualisera Europa i en kartbild bestående av gränser mot yttervärlden, 
skapas en omedveten och oreflekterad känsla av ett gemensamt Europa. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur de EU-initierade digitaliserings- och 
ABM-projekten Minerva, Michael och Europeana fungerat Europaintegrerande. 
Utgångspunkten har varit att respektive projekt kan ses som ett led i EU:s strävan 
att skapa en gemensam europeisk identitet. Uppsatsen har framför allt hämtat sina 
teoretiska utgångspunkter i ett forskningsläge om nationsformering och national-
ism. Tanken har varit att liknande processer som är verksamma vid nationell iden-
titetskonstruktion även återfinns i EU:s försök att skapa en europeisk identitet. 
Vidare har forskning rörande historiebruk och kulturarvsprocesser legat till grund 
för studien. Uppsatsens källmaterial har utgjorts av de studerade ABM-projektens 
respektive webbsidor, där det återfinns styrdokument, presentationer av verksam-
heten och ingångar till de digitala samlingarna. Dessutom har vissa andra policy- 
och styrdokument angående EU:s digitaliseringsprojekt undersökts. 

Den empiriska delen av uppsatsen inleds med en beskrivning av de tre under-
sökta projekten, följd av en redogörelse över hur man i dessa och övriga studerade 
policydokument beskriver begreppet europeiskt kulturarv. Det framgår tydligt att 
man anser att det existerar ett gemensamt europeiskt kulturarv. Vad detta 
egentligen innefattar är man dock relativt förtegen om, dock påpekas flitigt att 
Europas kulturarv kännetecknas av respekt för olikheter och kulturella skillnader. 
Således kan begreppet Europa fyllas med allehanda positiva egenskaper. De stu-
derade projektens webbsidor och sökportaler kan även tolkas som försök att skapa 
aktiva och pålästa Europamedborgare, oavsett status eller ursprung, som vill lära 
känna sin kultur och sin historia. I styrdokument och på webbportaler råder det 
även en samstämmig syn om att det är mycket viktigt att varje medlemsstats språk 
respekteras och att informationen på webbsidorna finns tillgänglig på samtliga 
språk. Samtidigt representeras inte alla europeiska språk, utan bara de som anses 
som verkligt europeiska. 

Uppsatsen har även genom empiriska exempel – hämtade från webb-
projektens databassamlingar, reklamvideor, innehållsbeskrivningar och användar-
berättelser – åskådliggjort en mer underliggande innebörd av vad som åsyftas med 
ett europeiskt kulturarv. Detta förknippas med förnuft, rationalitet, upplysning och 
vetenskap, liksom med kristendom, demokrati och respekt för mänskliga 
rättigheter. Mycket av detta menas ha sitt ursprung i det antika Grekland, och ut 
mejslas en civilisatorisk framgångshistoria fram till dagens Europa. 
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