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Sammanfattande resultat
Resultaten från projektet ”Med historien som kompass” pekar på att den historie- och
minnesproduktion som utvecklas av allmänheten i en rad olika kontexter är av stor omfattning.
Människors relation till platser, ting och händelser spelar en viktig roll i formerandet av olika slags
minneskollektiv. Den minnesbaserade vardagsgeografin kan dock vara svår för utomstående att
förstå om man inte känner till de minnen som utgör referensramen för minneskollektivet.
Minneskollektiv kan således fungera exkluderande, men de skapar samtidigt en självklar och nära
gemenskapshetskänsla hos dem som delar samma referensram av kollektiva minnen. Tillspetsat
skulle det kunna hävdas att det är gemenskaper kring minnen och relationer till det förflutna som
på ett väsentligt vis bidrar till att hålla samman samhället, både på ett mikro- och ett makroplan.
De samlingar, arkiv och information som förvaltas av kulturarvsinstitutionerna är av stort intresse
för de medborgare som är aktiva inom historie- och minnesproduktion. Hur brukarna väljer att
använda sig av informationen kan dock inte kulturarvsinstitutionerna ta ansvar för. Att fritt få
tolka och använda sig av tillgänglig information är en central del av den demokratiska
åsiktsfriheten. Det är inte heller resursmässigt möjligt för kulturarvsinstitutionerna att engagera sig
på alla de forum som har koppling till minneskollektiv. Det är inte heller så att
kulturarvsinstitutionerna med självklarhet är välkomna deltagare i alla nätverk.
Kulturarvsinstitutionerna kan däremot spela en viktig roll genom sätten de tillhandahåller
information. De har möjlighet att motverka skapandet av ”informationsbubblor”, bland annat
genom att erbjuda brukarvänlig och genomarbetad metadata.

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet Med historien som kompass har varit att undersöka historie- och
minnesproduktion utanför de offentliga kulturarvsinstitutionernas ramar. Forskning om hur
historia och minnen konstrueras samt produceras har ofta fokuserat på kulturarvsinstitutioners
verksamhet (se t.ex. Akman & Goodnow 2008, Hegardh 2012, Högberg 2013). Denna
kritiska kulturarvsforskning har varit av stor betydelse för förståelsen av
kulturarvsinstitutionernas verksamhet över tid och deras betydelse för historiebruk.
Vinklingen av forskningen har dock tenderat att ge en bild som starkt betonar
kulturarvsinstitutionernas roll och betydelse för historie- och minnesproduktion. Dessa spelar
en viktig roll, men forskningens fokus på kulturarvsinstitutionerna riskerar att sätta andra
former av historieproduktion i skuggan. Medborgarna framstår först och främst som
konsumenter av de historieframställningar som museer, arkiv och kulturarvsaktörer
presenterar. Denna bild förstärks genom kulturvaneundersökningar, där medborgarnas
relation till förflutenhet och kulturarv enbart mäts på kvantitativt sätt. Allmänhetens relation
till historia, minne och kulturarv reduceras till hur många årliga besök som görs på museer
och kulturmiljöer. Människors relation till förflutenhet, framställs såsom om det vore
avgränsbart till vissa bestämda platser och en särskild sorts kommunikation. Driver man detta
perspektiv till sin spets, så skulle kulturarvsinstitutionerna nästan helt bestämma människors
uppfattning om det förflutna. Om så vore fallet skulle kulturarvsinstitutionerna närmast ha en
skrämmande stor makt i samhället. Man kan dock på rimliga grunder misstänka att det inte är
så (Gustafsson 2002, Holtorf 2007).
Forskningen om historiebruk har visserligen visat att till exempel museer haft ett betydande
inflytande på identitetsskapande processer under 1800- och 1900-tal. De har bidragit på ett
väsentligt sätt till bland annat skapandet och formandet av både regionala och nationella
identiteter. Kulturarvsinstitutionerna har emellertid långtifrån haft en ensamavgörande roll i
denna utveckling. Självständiga aktörer inom till exempel hembygdsrörelserna har varit högst
aktiva i formandet av både regionala och nationella identiteter utifrån föreställningar om
förflutenhet.
Historie- och minnesproduktion kan inte avgränsas till en tydlig grupp aktörer med offentliga
uppdrag lika lite som det kan avgränsas till ett begränsat antal besöksmål och platser.
Medborgarna i samhället använder på individuella och varierade sätt minnen och historia som
kompass för förståelsen av det förflutna och för att orientera sig i samtiden. Kunskapen om
hur förflutenhet används i dessa sammanhang utanför de offentliga institutionernas ramar är
emellertid mer begränsad. Ökad kunskap om detta fält är av betydelse inte minst för den
strategiska utvecklingen av de offentliga kulturarvsinstitutionernas verksamhet. Utan
förståelse för allmänhetens olika förhållningssätt till förflutenhet blir det svårt att på bästa sätt
underlätta bruket av de resurser som kulturarvsinstitutionerna äger och förvaltar. Det blir
också svårt i dagens media- och kommunikationslandskap att välja tillvägagångssätt för
förmedlings utan kunskap om dessa aspekter. Avsikten med projektet Med historien som
kompass har varit att öka denna kunskap och därmed bidra till att lägga en grund för förnyelse
av offentlig kulturarvsverksamhet.
Frågor
Frågan om hur historia och minne konstrueras är komplex och framförallt mycket svår att
avgränsa. Vad avses till exempel med begreppen minne och historia? Finns det något
mänskligt fält där erfarenhet och minne inte spelar någon roll för handlandet? Dessa frågor är
ytterst av filosofisk karaktär och centrala för förståelsen av oss som människor. De har därför
också diskuterats inom filosofin med bäring på människans fundamentala existentiella

dimension från antiken till vår tid. Denna diskussion låter sig inte sammanfattas i lätthet, men
det finns goda grunder för påståendet att det mänskliga varat och uppfattningen av tid är nära
sammanflätade (Kierkegaard 1997 (1844), Heidegger 1993 (1927). Det är emellertid inte
denna typ av ontologiska existentiella frågor som står i fokus i denna studie.
Frågorna i projektet relaterar istället till hur historia och minne skapas och används i samtida
samhällskontexter där koppling till förflutenhet framstår som tydliga och klara. I vissa av
dessa sammanhang står visserligen individuella existentiella frågor tydligt i centrum för
aktörerna. I flertalet av de exempel som studerats är huvudmotiven för användande av
förflutenhet dock snarare av annan karaktär. Förflutenhet används mer eller mindre medvetet i
många olika syften. De övergripande frågor som styrt forskningen inom projektet är:
•

Vilka olika fält och arenor för historie- och minnesproduktion kan urskiljas och hur är
dessa domäner strukturerade?

•

Hur formerar sig olika grupper av sociala minneskollektiv i förhållande till de skilda fälten
för historie- och minnesproduktion och vad karaktäriserar dessa grupper?

Dessa frågor är först och främst beskrivande och relaterar till hur historie- och minnesproduktion
tar sig uttryck utanför de offentliga kulturarvsinstitutionernas ram. De deskriptiva frågorna lägger
i sin tur en grund för mer vida analytiska frågeställningar om varför dessa mönster ser ut som de
gör. En analytisk följdfråga är även vad dessa mönster och tendenser rörande historie- och
minnesproduktion kan tänkas få för konsekvenser för samhället i stort. De analytiska frågor som
kommer att diskuteras är:
•

Varför ser fälten för historie- och minnesproduktionen ut som de gör och vilka olika
faktorer är det som bidrar till att forma dessa strukturer?

•

På vilka sätt kan dessa mönster tänkas påverka den övergripande samhällsutvecklingen och
vilka konsekvenser kan detta tänkas få för bland annat kulturarvssektorn?

Teori – kollektiva minnen och minneskollektiv
De teoretiska utgångspunkterna för projektet ”Med historien som kompass” är vinklade utifrån de
minnessociologiska perspektiv och antaganden som utvecklades av Maurice Halbwachs i boken
La mémoire collective. Boken utkom år 1950, efter Halbwachs död 1945, vilket givetvis innebär
att stora delar av villkoren för kommunikation förändrats i samhället sedan dess. Principerna för
skapande av minneskollektiv som Halbwachs definierar kan dock i allra högsta grad fortfarande
sägas ha relevans i en diskussion om minnesproduktion. Den digitala-tekniska utvecklingen och
etableringen av nätet påverkar inte Halbwachs grundhypoteser rörande kollektiva minnen, dessa
har snarare stärkts.
Halbwachs menar att man kan tala om olika typer av minnen, dels de som är självupplevda och
högst individuella, dels den sorts minne som bildar referensramar för grupper av människor och
som inte behöver vara självupplevda. Kollektiva minnen är således sådana som existerar i
relationer mellan människor och knyter grupper av individer samman. Dessa kollektiva minnen är
alltså av en social karaktär och de som delar kollektiva minnen kan sägas ingå i ett
minneskollektiv (Halbwachs 1950). Kollektiva minnen kan vara kopplade till händelser som både
kan ha ägt rum i nära förfluten tid eller i en mer avlägsen tid. Kollektiva minnen projiceras ofta till
platser och ting som förknippas med händelser i förfluten tid. Karl X Gustavs tåg över Bälten i
januari 1658 som skulle leda till freden i Roskilde samma år och den svenska annekteringen av

omfattande tidigare danska territorier är ett exempel på en händelse som åtskilliga svenskar känner
till. Den är så pass välkänd att den i regel inte behöver förklaras i vardagliga samtal. Kunskapen,
eller det kollektiva minnet av denna händelse, tas för given åtminstone av många som bor i de
delar av Sverige som blev svenska 1658, till exempel Skåne. Om någon däremot inte känner till
tåget över Bälten så kan referenser till detta framstå som märkliga och lämna personen
oförstående. Minneskollektiven omfattar således de grupper av personer där kollektiva minnen blir
meningsfulla. Kollektiva minnen kan därmed både fungera inkluderande och exkluderande och de
kan konstrueras inom grupper vilka kan variera betydligt i storlek. Vissa minneskollektiv utgörs
bara av en mindre grupp människor, andra kan omfatta miljoner. Människor ingår i regel i många
olika minneskollektiv. De kollektiva minnena är även de dynamiskt föränderliga konstruktioner
som kan sättas in i nya sammanhang. Minnet av Karl X Gustavs tåg över Bälten kom till exempel
att ingå som en del av ett bredare nationellt minneskollektiv först under 1800-talet.
Den roll som skapandet av kollektiva minnen spelat för konstruktionen av nationella identiteter
har studerats särskilt ingående av historikern Pierre Nora. Han har i dessa resonemang använt sig
av Halbwachs teorier och begrepp och utvecklat dem. Nora betonar skillnaden mellan minnen och
historisk praktik (Nora 1984):
Historia – kan med utgångspunkt från Noras perspektiv beskrivas som en praktik vilken är
teoretiskt analytisk-kritisk och textrelaterad. Det är framförallt olika typer av processer och
relationer som studeras. Historisk analys gör också i regel anspråk på att vara av generell relevans.
Minne – och minnesproduktion har, enligt Nora, en närmre koppling till känslor och konkreta
fysiska platser, miljöer och händelser. De kollektiva minnena har en dynamisk och föränderlig
karaktär med nära koppling till tradition.
Förekomsten av kollektiva minnen och minneskollektiv betraktas av Nora, liksom av Halbwachs
som en universellt förekommande mänsklig företeelse. Historia är, enligt Nora först och främst att
betrakta som en praktik i huvudsak utvecklad utifrån ett specifikt kulturellt sammanhang på 1800talet med nära koppling universitet och akademi. Nora menar vidare att historia under 1800- och
1900-tal haft en högre status än mer folkligt förankrad minneskultur. Karl X Gustavs tåg över
Bälten skulle utifrån en svensk kontext kunna användas för att belysa Noras hypotes. Det var
genom historieämnet i de svenska folkskolorna som Karl X Gustavs tåg över Bälten år 1658 kom
att lyftas fram och bli en del av medvetandet hos en bredare allmänhet. Folkskolan bidrog på så
sätt att skapa ett nationellt minneskollektiv. Minneskollektivet som kom att knytas till denna
specifika händelse fick en särskild styrka i Skåne som blev svenskt år 1658. År 1897 restes till
exempel en ryttarstaty av Karl X Gustav på Stortorget i Malmö. Statyn kan sägas exemplifiera hur
en händelse ur det förflutna lyftes fram av akademi, skola och politiska makthavare för att
konstruera en nationell identitet.
Skillnaderna mellan historia och minne spelar en central roll i Noras tolkning av de nationella
identiteternas framväxt under 1800- och 1900-talet. Nora menar att det funnits betydande
gränssnitt mellan historiepraktik och utvecklingen av kollektiva minnen under de senaste 150
åren. En akademisk-historisk praktik har skapat en stark minneskultur, gynnad av den politiskt
styrande makten, vilken har trängt undan mer folkligt grundade minneskollektiv. Statyn av Karl X
Gustav på Stortorget i Malmö, skulle såsom ovan beskrivits kunna ses som ett exempel på detta.
Frågan är emellertid hur generella de mönster är som Nora menar sig kunna identifiera? Är det en
övergripande tendens att en akademisk historie-praktik utvecklat en ram för kollektiva minnen
som trängt undan en annan flora av kollektiva minnen som har en mer folklig bas?

Tolkningar som görs inom de akademiska historiedisciplinerna kan visserligen göra anspråk på att
vara av generell relevans, men utveckling av nya perspektiv och frågor är en lika central del av
ämnena. Då det gäller minnesvärldar och minneskollektiv så skulle det även gå att hävda att dessa
kännetecknas av en stor tänjbarhet. Den akademiskt färgade minneskultur som skapas av de
offentliga kulturarvsinstitutionerna, vilka ofta är nära relaterade till de politiska, adderar kanske
snarare till en mer övergripande sfär utav en mångfald minneskollektiv som är dynamiskt
föränderlig. Statyn av Karl X Gustav i Malmö kan också användas som exempel för att åtminstone
delvis ifrågasätta Noras tes.
Statyn av Karl X Gustav har blivit ifrågasatt särskilt under den senare halvan av 1900-talet och
början på 2000-talet. Den moderate kommunfullmäktigeledamoten Ingvar Perring föreslog 1995
att statyn skulle avlägsnas. Förslaget fick stöd bland annat av Perrings partikollega Carl-Axel
Roslund som menade att statyn var en symbol för förtryck och jämförde den med Stalinmonument i det forna östblocket. Den folkpartistiske ledamoten i Malmös tekniska nämnd ställde
år 2010 frågan ”varför ska vi ha en staty av en kung som närmast kan beskrivas som en
skånehatare?” (Wendin 2013). Det finns även en hemsida på nätet med syftet att avlägsna statyn
av Karl X Gustav (http://www.bortmedkarlxgustavnu.org). Den inledande texten till hemsidan
lyder - Till: Tekniska nämnden i Malmö, Stadsfullmäktige Malmö stad, Region Skåne. Vi kräver
att statyn av Karl X Gustav tas bort från sin prominenta position på Stortorget i Malmö. Statyn av
Karl X Gustav är i realiteten en skymf mot de skånska/danska förfäder som tvingades erfara hans
välde. Det torde vara fullständigt unikt sedan Sovjetunionens fall att man i en region kan ha sin
erövrare mitt på ett huvudtorg utan åtgärd. Det är helt enkelt otidsenligt att ha kvar en
erövrarkung i Skåne och Öresundregionen idag. Han har redan stått där alldeles för länge. Bort
med kungen nu!
Rösterna för ett bevarande av statyn är inte lika tydliga, men detta bör inte tolkas som att det finns
en bred opinion mot monumentet. Det är snarare så att frågan inte väcker ett bredare engagemang
hos en större allmänhet. Statyn intar olika roller i skilda minneskollektiv. Det sena 1900-talets och
tidiga 2000-talets kontroverser kring statyn infogas som ett ytterligare minneslager. Den lekfullt
stickade kravallslöjd i danska och svenska färger som prydde Karl X Gustav under
malmöfestivalen i augusti 2012 kan ses som en ironisk kommentar till den något spända
diskussionen kring statyns vara eller icke-vara.
De distinktioner som Halbwachs och Nora gör mellan akademisk historisk praktik och kollektiva
minnen får ändå anses vara användbara i minnessociologisk analys. Resultaten från projektet
”Med historien som kompass” har dock urskilt ett annat mönster än det Nora gjort i Frankrike. Det
finns ett stort antal minneskollektiv med folklig bas som inte trängs, eller trängts, undan av en
akademisk historisk praktik. Historieproduktion och minnesproduktion kan snarare ses som två
parallella företeelser som delar vissa gränssnitt, men där det inte nödvändigtvis föreligger en mer
omfattande konkurrenssituation.
Metod
Det har varit en vetenskapligt metodisk utmaning att försöka undersöka historie- och
minnesproduktion utanför de offentliga kulturarvsinstitutionernas ramar. För att kunna belysa
projektets frågeställningar har det varit nödvändigt använda flera olika sorters metoder. Den
digitala tekniken har öppnat nya och stora möjligheter för en bred minnesproduktion och
skapandet av minneskollektiv. En stor del av arbetet inom projektet har därmed ägnats åt att
studera den historie- och minnesproduktion som kommer till uttryck på nätet, bland annat har ett
fyrtiotal facebook-grupper följts och studerats. Andra digitala arenor som djupstuderats har varit
nätverksfora, bloggar och hemsidor. Förutom dessa studier av digitala kommunikations- och

informationskanaler har även djupintervjuer gjorts med företrädare för digitala nätverksgrupper
och representanter för sammanslutningar som utvecklat varierande typer av minneskollektiv.
Intervjuer har även gjorts med företrädare från museer för att få en överblick av frågor från
allmänhetens som ställs till dessa institutioner med koppling först och främst till deras samlingar.
Inom ramen för projektet har även deltagande observationer gjorts vid evenemang som haft
koppling till kulturarv och minnesproduktion. Projektet ”Med historien som kompass” har haft
huvudsakligt fokus på historie- och minnesproduktion inom region Skåne. Då det gäller
undersökningarna av de digitala arenorna så begränsas dessa givetvis inte av några fysiska ramar.
De flesta av de nätverk och minneskollektiv som studerats har dock relaterat till historia och
minnen kopplade till Skåne.
Minneskollektiv – exempel på motiverande drivkrafter och sammanhang
Det finns ett flertal olika motiv som utgör drivkrafter i skapandet av minneskollektiv. Ofta är olika
motiv sammanflätade i konstruktionen av kollektiva minnen och minneskollektiv.
Några exempel på iakttagelser inom projektet presenteras i det följande under rubriker som
relaterar till drivande motiv för historie- och minnesproduktion. Dessa rubriker är: Existens, Lek,
Säljande, Tingen – Händelserna – Upplevelsen, Politik och Platsens kraft .
Existens
Exemplet släktforskning – Idag finns 23 släktforskarföreningar som är anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund bara i Skåne enligt Sveriges släktforskarförbunds hemsida Rötter
(http://www.genealogi.se). De flesta av dessa bildades under 1980- och 1990-talet. I de flesta
skånska kommuner finns därmed föreningar med inriktning på släktforskning. Några av dessa
föreningar har nära samarbete med kommunarkiv, vilket dock är vanligast förekommande i de
något större kommunerna, vilka har omfångsrikare arkivresurser. Föreningarna hjälper bland annat
sina medlemmar att komma igång med forskningen, till exempel genom förklaringar hur olika
typer av arkivmaterial är uppbyggda och vad de innehåller. Den ömsesidiga hjälpen mellan
medlemmar är också betydande. Släktforskningen kan beskrivas som en folkrörelse som bedriver
en betydande historieproduktion i dagens samhälle.
Den starkt ökade tillgänglighet till källmaterial som skapats genom arkivens satsningar på
digitalisering är dock mer problematisk då det gäller material som finns på museer.
Släktforskningen föder också ett intresse för lokalhistoria och föremål som kan ha sådana
kopplingar i museimagasin. Många museer har digitaliserat sina föremålskataloger och gjort dem
tillgängliga för allmänheten, men har ofta otillräckliga resurser för att göra föremålen i
samlingsmagasinen åtkomliga för allmänheten. De digitala föremålskatalogerna föder ett intresse
för att få se föremålen i verkligheten. En digital avbildning i form av ett foto fungerar dåligt som
ersättning för upplevelsen av det autentiska föremålet. I sammanhang med släktforskning
utvecklas också ett stort intresse för platser och kulturmiljöer med anknytning till det
självbiografiska perspektivet. Släktforskningen rymmer tydliga existentiella dimensioner.
Den kanske tydligaste existentiella frågan man kan ställa är: Vem är jag? Det är också den centrala
frågan i släktforskning. Ett viktigt mål i släktforskning är att sätta sin person och sina anhöriga i
ett historiskt sammanhang, att skapa sin genealogi. Släktforskning rymmer aspekter som i högsta
grad omfattar både historie- och minnesproduktion.
Den som ägnar sig åt släktforskning tar i åtskilliga sin utgångspunkt ur berättelser och minnen
som återberättats inom familjen, med andra ord de kollektiva minnen som knyter samman en släkt.
Minnena är kanske främst av betydelse för de som räknar sig som en del av familjetillhörigheten
och de återberättas gärna i en anekdotisk form till exempel ”Minns du när farmor…?”. Dessa

minnesanekdoter fyller en socialt bekräftande funktion i familjen, genom att man kommer ihåg
och kanske skrattar tillsammans. Det metodiska samlandet och nedskrivandet av sådana anekdoter
kan vara en del i en släktforskningsprocess, men den kan även rymma element som inte är en del
av de kollektiva minnen som hålls levande inom familjen.
Den mer historiskt-genealogiska aspekten av släktforskningsstudier rymmer vanligen arkivstudier
av till exempel kyrkböcker och andra typer av offentliga arkivmaterial. Denna arkivbaserade
släktforskning har fått ett markant uppsving under de senaste decennierna. En orsak till detta kan
givetvis vara ett ökat intresse för släktforskning. Det kan emellertid även vara så att intresset varit
stort under längre tid, men att de satsningar som arkiv gjort för att digitalisera sina material gjort
det betydligt lättare att släktforska. De stora satsningar på det digitala tillgängliggörandet av
källmaterial, som bland annat gjorts av offentliga arkiv, har funnit ett betydande gensvar hos
allmänheten. Arkivmaterial används efter brukarnas eget intresse i något som resulterar i en
omfattande historieproduktion, snarare än minnesproduktion. Släktforskarna strävar i regel efter
att nå en källmässig korrekthet i sina undersökningar.
De existentiella aspekterna ställs på sin spets i den släktforskning som bedrivs av personer som
vuxit upp på barnhem eller i fosterfamiljer. Kännedom om föräldrar, syskon och annan nära familj
kan vara synnerligen begränsad. Många av de som har dessa erfarenheter har traumatiska minnen
från barndom och ungdom. Den personliga biografin kan i dessa fall upplevas eller ha upplevts
som skamfull av olika orsaker. Historien om fosterbarn i Sverige under senare halvan av 1900talet har heller inte uppmärksammats i större omfattning i svensk offentlig historieskrivning förrän
under senare år. Den svenska regeringen bad år 2011 offentligt om ursäkt för den behandling som
barn och unga fått utstå i den sociala samhällsvården under decennierna efter andra världskriget.
Riksförbundet för Samhällets styvbarn bildades år 2004 och samarbetade med
vanvårdsutredningen vilken tillsattes 2006 och som föregick regeringens offentliga ursäkt.
Förbundets mål är att skapa gemenskap och upprättelse för den grupp av människor som varit
lidande samt att bevaka och utveckla bästa vård för samhällsskyddade barn och unga
(www.styvbarn.se). Riksförbundet har flera lokalavdelningar bland annat i Skåne
(http://styvbarn.se/malmo/). En del i detta arbete består bland annat i att stödja medlemmar i
efterforskning om den egna historien och släktskapsförhållanden. På hemsidan kan man bland
annat ladda ner dokument som kan hjälpa till med det praktiska arbetet för att påbörja ett sådant
arbete. Sekretesslagen kan i dessa sammanhang bidra till att göra undersökningarna svårare att
genomföra (http://styvbarn.se/download/kunskapsbanken/arkivhandlingar/att_soka_sin_historia).
En del av de personer som har genomfört denna typ av efterforskning har valt att presentera sin
berättelse i det offentliga, till exempel i dokumentärfilemen Barnen från Botildenborg
(http://www.svt.se/dokumentarfilm/barnen-af-botildenborg). Andra väljer att inte berätta historien
i offentliga sammanhang eftersom detta arbete omfattar en personlig existentiell
bearbetningsprocess.
Släktforskning exemplifierar på flera skilda sätt hur historia och minnen används för att bearbeta
existentiella frågor rörande identitet. De informationsresurser som kulturarvsinstitutioner förvaltar
spelar en central roll inom släktforskningen. Satsningarna som kulturarvsinstitutionerna har gjort
för att tillgängliggöra dessa resurser har på ett väsentligt sätt förenklat medborgarnas möjlighet till
att själva söka sin individuella historia.
Lek
Exemplet supportergrupper fotboll – Förhållandet till det förflutna är betydelsefullt även i
sammanhang som till synes inte har historie- eller minnesproduktion som primära mål. Inom
projektet ”Med historien som kompass” så har bland annat supportergrupper till fotbollslag

studerats. I supportergrupper spelar minnesproduktionen en central sammanhållande funktion. Ett
mål för supportergrupper är givetvis att stödja laget till framtida segrar, men det är genom
återberättandet och manifesterandet av minnen från klubbarnas tidigare framgångar och av
framstående spelare som medlemmarna i dessa grupper länkas samman. Dessa minnen kan fullt
beskrivas som kollektiva minnen utifrån Halbwachs teorier. Supportergrupperna utgör utifrån
dessa teoretiska perspektiv goda exempel på minneskollektiv.
De kollektiva minnena som är kopplade till klubben fyller en viktig identitetsskapande funktion
för supportrarna. Dessa minneskollektiv har inte uppstått och formats genom styrning från
offentliga kulturarvsinstitutioner eller kulturpolitiska strategier. Det skulle kunna anföras att dessa
minneskollektiv skapats utifrån kommersiella intressen, eftersom det finns betydande ekonomiska
intressen inom elitfotbollen. De supportergrupper som studerats inom ramen för projektet ”Med
historien som kompass” kan dock inte sägas styras av kommersiella intressen. Det finns snarare en
tendens till avståndstagande från elitfotbollens kommersiella sidor. Bilden av supportergruppernas
minneskollektiv stödjer med andra ord inte de hypoteser som utvecklats från Noras tolkning att
den akademiska historieproduktionen skulle tränga undan formeringen av mer folkliga
minneskollektiv.
Supportergrupperna till fotbollsklubbar visar med tydlighet att det finns en högst livskraftig
minnesproduktion av social betydelse som skapas utanför kulturarvsinstitutionernas domän. Detta
betyder inte att kulturarvsinstitutionerna därmed borde engagera sig för att forma eller påverka
denna minnesproduktion. Det pekar snarare på omöjligheten i att kulturarvsinstitutionerna skulle
ha möjlighet att försöka engagera sig i alla former av minneskollektiv. Bredden och mångfalden
av olika sorters minneskollektiv är alldeles för stor för att detta skulle vara möjligt. Det finns
heller inte alltid en önskan eller en vilja hos alla minneskollektiv att kulturarvsinstitutionerna skall
engagera sig i dessa gemenskaper.
Säljande
Exemplet storytelling – Storytelling kan beskrivas som en marknadsföringsstrategi som tar sin
utgångspunkt i historieberättande. Denna marknadsföringsstrategi kan också beskrivas som en
minnesproduktion. Historien, eller snarare berättelsen, om företaget används för att ge det en
specifik profil, vilken gärna skall associeras med olika positiva kvaliteter. En högre ålder på ett
företag kan till exempel förknippas med stabilitet och soliditet. Den skånska byggfirman Otto
Magnusson använder sig till exempel av devisen ”Vi bygger på förtroende sedan 1928”.
Vissa verksamheter som har blivit kritiserade eller av andra anledningar associerats med negativa
egenskaper, kan även de, inte sällan med självironi, anspela på det förflutna. Avsikten med denna
storytelling är att företaget, eller verksamheten har för avsikt att förändra sig i framtiden, att bli
något bättre än vad det har varit. Ett exempel på detta är profileringen av det förnyade Caroli
köpcentrum i Malmö som gjordes under devisen ”Ut med det nya, in med det gamla”. Caroli
presenterades i detta sammanhang som ett affärscentrum som isolerat sig och slutit sig mot
stadsdelens omgivande äldre mer pittoreska miljöer. Det nya Caroli menade sig istället öppna upp
mot äldre historiska kulturmiljöer. I storytelling finns i regel ett inkluderande anslag i berättandet.
Den tänkte tilltalade förutsätts vara en del av ett ”vi” som delar samma värderingar och även
samma minnen. I marknadsföringen av nya Caroli är det underförstått att den tilltalade känner till
debatten och kritiken av det ”gamla” Caroli. För någon som inte är väl bekant med Malmös nära
historia kan marknadsföringens anslag framstå som svårförståelig.
Storytelling syftar till att skapa minneskollektiv i relation till ett företag, varor eller tjänster.
Avsikten är i regel också att försöka nå så många som möjligt. Strategin bygger emellertid ofta på

att man anspelar på tidigare etablerade kollektiva minnen och förståelser. Kollektiva minnen kan
inkludera stora antal personer, men kan ändå knappast omfatta alla. Det finns en närmast
nödvändig exkluderande dimension i kollektiva minnen och minneskollektiv, även om det inte
finns någon medvetet exkluderande avsikt i minnesproduktionen.
Tingen – händelserna – upplevelsen
Exemplet gamla cyklar – Det finns ett stort och utbrett teknikintresse i samhället vilket tar sig
många olika skilda uttryck. En gemensam nämnare för teknikintresset är att aktivt tillverka, göra
eller bruka något. Teknikintresse riktas ofta framåt på det nya, men det riktas inte sällan också
bakåt, mot tekniker som kanske blivit mindre vanliga eller till och med övergivits. Äldre fordon
tillhör teknik som väcker många personers intressen. Det finns till exempel minst 19 föreningar
enbart i Skåne som är centrerade kring intresset för bilar från USA tillverkade under 1950- och
1960-talen. Det kan generellt sägas att personer som har specialintressen har fått lättare att hitta
varandra genom utvecklingen av nätet, vilket även gäller för dem som har särskilt engagemang för
äldre teknik.
I projektet ”Med historien som kompass” har grupper som intresserat sig för gamla cyklar
studerats. På de hemsidor med koppling till intresse för äldre cyklar, som skapats både av enskilda
personer och föreningar, sker ett betydande informationsutbyte. Många av de personer som är
aktiva på dessa sidor har en betydande specialistkompetens rörande äldre cyklar, väl jämförbar
och ibland även förmodligen högre än den cykelexpertis som finns på de flesta museer.
Informationsutbytet på dessa digitala fora kännetecknas av ett stort engagemang och intresse även
för frågor som kan ligga på en avancerad detaljeringsgrad. Intresset i detaljerna förefaller bottna i
en önskan om att uppnå en så hög grad av autenticitet som möjligt då exempelvis cyklar skall
restaureras. På hemsidorna skapas också möjlighet till utbyte eller köp och försäljning av skilda
cykeldetaljer. Den digitala teknologin har skapat avsevärt förbättrade förutsättningar för den
marknad som finns kring olika tekniska specialintressen. Det finns också möjligheter att visa upp
bilder och beskrivningar av välskötta eller omsorgsfullt restaurerade cyklar. Medlemmarna i
nätverket ges på sätt möjlighet till att både ge bekräftelse och få bekräftelse på nedlagt arbete och
entusiasm.
Bekräftelsen från andra spelar en betydande roll i många av de minneskollektiv som studerats. Det
man önskar få bekräftelse på kan bland annat vara kunskap och arbetsinsats eller att man helt
enkelt upplevt något anmärkningsvärt i det förflutna. Denna vilja till bekräftelse skulle också
kunna se som en existentiell aspekt av minneskollektiv. Den egna personen ges ett erkännande.
Denna typ av individuell bekräftelse kan vara svår att ge till medborgare inom ramen för det
arbete som görs av kulturarvsinstitutioner.
Det informationsutbyte som skapas inom de föreningar, nätverk och grupper vilka bildats runt
specialintressen för specifika ting eller händelser ur det förflutna kan betraktas som en form av
historieproduktion. Då det gäller noggrannheten kring detaljer förekommer en källkritisk
diskussion som bär drag av en närmast akademisk praktik. Målet är att försöka få en så korrekt
bild som möjligt av hur något såg ut, eller vad som hände. Nostalgi må vara en vanlig drivkraft
bakom engagemanget för fenomenet, men i mötet med andra uppstår istället ett intresse för
historien, snarare än minnet. De samlingar som förvaltas av museer och andra
kulturarvsinstitutioner blir då intressanta, eftersom de rymmer bland annat föremål som kan ge
svar på frågor som diskuteras av intressegemenskapen. Den digitala kataloginformationen kan inte
alltid ge svar på de tämligen specifika frågor som ofta ställs. För att få svar på frågorna måste
originalföremålet studeras och museerna har inte alltid de resurser som krävs för att kunna
tillhandahålla denna möjlighet.

Politik
Exemplet första maj – Kopplingarna som finns mellan olika historiesyn och politiska ideologier
har varit föremål för lång forskning och många skilda sorters studier. Mindre utforskat är dock
betydelsen av kollektiva minnen och minneskollektiv. Politiska minneskollektiv och politisk
minnesproduktion har även studerats inom ramen för projektet ”Med historien som kompass”,
bland annat de socialdemokratiska första maj demonstrationerna i Malmö. Första maj
demonstrationerna är ett av de tydligaste uttrycken för politisk minnesproduktion. Det finns i
demonstrationerna den första maj i Malmö, särskilt i de socialdemokratiska, flera specifika
minnesbärande element med referens till det förflutna, fanorna, musiken, sångerna och slutmålet –
Folkets Park. Samtidigt har första maj manifestationerna ett tydligt perspektiv mot framtiden, de
dagspolitiska frågorna presenteras mot bakgrund av det förflutna. Deltagandet i tåget, att lyssna på
talen, applådera till dem bidrar till att skapa en känsla av gemenskap, att höra ihop, att knyta an till
kollektiva minnen. Första maj demonstrationen ger ett tydligt uttryck för ett ”vi” och i
demonstrationstågets banderoller, i talens innehåll, formuleras också ett ”dem”, de som är
motståndare till den politik partiet förespråkar.
Minnesproduktion ger sig mycket tydligt till känna i politisk-ideologisk identitetsskapande
verksamhet. De politiska partierna använder sig också av storytelling. Det är därför
anmärkningsvärt hur liten plats frågor om historia, minne och kulturarv tar i den allmänna
politiska debatten och på riksdagspartiernas agenda med vissa undantag.

Platsens kraft
Exemplet ”Du vet att du är från…”. – Människors värld är full av platser. Platser kan förstås som
rumsliga positioner kopplade till bestämda fysiska element och lokaliseringar möjliga att ange
med koordinater på en karta. De platser som identifieras och tjänar till orientering i människors
nära livsmiljöer relaterar sig emellertid i lika hög grad och kanske än mer till minnen och det
förflutna. Denna vardagens individuella geografi skulle kunna beskrivas som en minnestopografi.
I umgänget med dem som delar samma vardagsgeografi, kan orienteringen i rummet till exempel
ta sin utgångspunkt från kollektiva minnen av händelser. De referensramar som de kollektiva
minnena skapar i förhållande till rummet kan också forma minneskollektiv. Minnena och rummet
lägger fundament för en gemenskap.
Det finns en omfattande historie- och minnesproduktion som skapas av olika gemenskaper på
nätet. På Facebook har sedan bland annat ett flertal skilda grupper med anknytning till olika orter
i Sverige som samlas under rubriker som inleds med ”Du vet att du är från…”. I dessa grupper
delas bilder på platser, minnen och texter som har koppling till den ort som facebook-gruppen
knyter an till. Särskilt bilderna som läggs ut lockar till diskussioner, reflektioner och
minnesberättelser från medlemmarna. Resonemangen som förs i de olika diskussionstrådarna kan
dels knyta an till resonemang och frågor med anknytning till platsers historia, dels kan de knyta an
till mer allmänna reflektioner och minnen. Denna kommunikation på Facebook kan beskrivas som
både historie- och minnesproduktion.
De minneskollektiv som skapas inom ramen för dessa facebookgrupper omfattar relativt stora
mängder personer. Det finns minst 18 facebook-grupper av detta slag med koppling till Skåne.
Dessa 18 grupper har tillsammans mer än 55 000 medlemmar. Den största av dessa är ”Du vet att
du är från Lund om…” med 10 560 medlemmar 22/2 2015. Antalet medlemmar i
Facebookgruppen ”Du vet att du är från Höör” var 3083 stycken den 22/2 2015. Detta är ett antal

som motsvarar närmre 20% av kommunens invånare. Det måste samtidigt sägas att man inte
måste bo på den ort som står i fokus för Facebook-gruppen. I Facebook-gruppen för Höör finns till
exempel flera medlemmar som inte bor på orten, men som vuxit upp där eller bott där en tid.
Facebook-gruppen ger en möjlighet att åter knyta an till en plats som man flyttat ifrån, men som
man fortfarande känner band till. De historier och de minnen som berättas inom dessa Facebookgrupper knyter ofta an till ett väldigt lokalt sammanhang. Det kan vara svårt för en person som är
mer utomstående att förstå de olika referenser som görs, till exempel till personer som är mer
kända lokalt, men inte i vidare kretsar. Denna exkludering är inte avsiktlig, utan kan ses som ett
exempel på de inneboende inkluderande och exkluderande aspekter som ryms inom alla
minneskollektiv.
Den lokala anknytningen till minneskollektivet är dock av stor betydelse. Om platsen upplevs som
av alltför omfattande storlek, så förloras lätt möjligheten till den nära historie- och
minnesproduktionen. Facebook-gruppen ”Du vet att du är från Sverige” (vilken dock har en något
annorlunda målsättning än de flesta andra Facebook-grupper med signaturen ”Du vet att du är
från…”) hade endast 89 medlemmar 22/2 2015. Face-book gruppen ”Du vet att du är från Malmö
om...” hade 8847 medlemmar 22/2 2015, men även Malmö kan upplevas som en för stor ort för att
möjliggöra ett riktigt lokalt perspektiv. Detta kan vara en av orsakerna till att Facebook-gruppen
”Du vet att du är från Husie-Videdal” bildats med 801 medlemmar 22/2 2015.
Den historia och de minnen som har specifik rumslig koppling i de högst lokala sammanhangen
förefaller i regel ha en stark bäring på individen.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Resultaten från projektet ”Med historien som kompass” pekar på att den historie- och
minnesproduktion som utvecklas av allmänheten i en rad olika kontexter är av stor omfattning.
Mängden minneskollektiv är omöjlig att kvantifiera. De har en central betydelse för formandet av
identiteter. Tillspetsat skulle det kunna hävdas att det är gemenskaper kring minnen och relationer
till det förflutna som på ett väsentligt vis bidrar till att hålla samman samhället, både på ett mikrooch ett makroplan.
Människors relation till platser, ting och händelser spelar ofta en betydande roll i formerandet av
olika slags minneskollektiv. De platser som tjänar som punkter för orientering i människors
vardagsmiljöer relaterar till exempel ofta till minnen och det förflutna. Denna minnesbaserade
vardagsgeografi kan vara svår för en utomstående att förstå om man inte känner till de minnen
som utgör referensramen för minneskollektivet. Minneskollektiv kan således fungera
exkluderande, men de skapar samtidigt en självklar och nära gemenskapshetskänsla hos dem som
delar samma referensram av kollektiva minnen.
Frågor om minneskollektiv är av central samhällsbetydelse. De spelar en avgörande roll för hur
gemenskaper och identiteter skapas i dagens samhälle. Alla minneskollektiv rymmer inkluderande
och exkluderande dimensioner, vilka kan vara tydliga, men också mer subtila. Dessa aspekter gör
frågor om historie- och minnesproduktion angelägna att diskutera bland annat då det gäller
förståelsen av frågor relaterade till social integration och sammanhållning. Historie- och
minnesproduktion är också något högst dynamiskt och föränderligt och är nära kopplat till hur
människor kommunicerar med varandra. Utvecklingen av nätet och digitala sociala media spelar
en central roll för hur minneskollektiv formeras idag.
Den digitala teknologin och nätet har varit av mycket stor betydelse för utvecklingen av

allmänhetens historie- och minnesproduktion. Människor med olika specialintressen har nu
betydligt lättare att hitta varandra, vilket förenklat förutsättningarna för historie- och
minnesproduktion betydligt. Hemsidor, forum för frågor, bloggar, Facebook-grupper är bara ett
fåtal av de arenor där människor idag utvecklar en betydande historie- och minnesproduktion.
Strukturerna för informationssökning, där sökmotorerna individanpassar sökresultaten, tenderar
dock att lägga grunden för en fragmentering av de större minneskollektiven. Den som söker en
viss typ av information, får mer av samma slags information. Det är samtidigt lätt att undvika
information som kan störa egna uppfattningar och sökmotorerna bidrar även till att sortera bort
sådana alternativ. Risken finns därför att de olika minneskollektiven skapar ”informationsbubblor”
av självbekräftande världsbilder som kan verka exkluderande. Alternativa uppfattningar är lätta att
klicka bort.
Noras tes att den offentliga historie- och minnesproduktionen trängt ut den folkliga förefaller att
passa mindre bra för att beskriva dagens situation. De offentliga kulturarvsinstitutionerna har inte
en helt dominerande roll i formandet av historie- och minneskultur, även om de kan betraktas som
en viktig aktör. Minneskollektiv formeras idag till stora delar genom digitala nätverk för
kommunikation och utbyte av information. Kulturarvsinstitutionerna har därför en mycket viktig
roll att fylla som tillhandahållare av information.
Resultatens relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
De samlingar, arkiv och information som förvaltas av kulturarvsinstitutionerna är av stort intresse
för de medborgare som är aktiva inom historie- och minnesproduktion. Hur brukarna väljer att
använda sig av informationen kan dock inte kulturarvsinstitutionerna ha ansvar för. Att fritt få
tolka och använda sig av tillgänglig information är en central del av den demokratiska
åsiktsfriheten. Det är inte heller resursmässigt möjligt för kulturarvsinstitutionerna att engagera sig
på alla de forum som har koppling till minneskollektiv. Det är inte heller så att
kulturarvsinstitutionerna med självklarhet är välkomna deltagare i alla nätverk.
Kulturarvsinstitutionerna kan däremot spela en viktig roll genom sätten de tillhandahåller
information. De har möjlighet att motverka skapandet av ”informationsbubblor”, bland annat
genom att erbjuda brukarvänlig genomarbetad metadata, kort sagt att ge information om
informationen.
Riksantikvarieämbetet har under 2000-talet gjort stora satsningar på att tillgängliggöra stora
datamängder rörande kulturarv för allmänheten, t.ex. fornsök, bebyggelseregistret och
kulturmiljöbild. Ambitionen har varit att göra dessa informationsresurser så brukarvänliga som
möjligt. Syftet med projektet Med historien som kompass har inte varit att utvärdera denna typ av
satsningar som gjorts av Riksantikvarieämbetet och andra kulturarvsinstitutioner. Denna sorts
tillgängliggörande förefaller emellertid ligga helt i linje med de behov som finns hos medborgarna
avseende individuell historie- och minnesproduktion.
Flera svenska arkiv och bibliotek har under de senaste decennierna gjort liknande stora satsningar
på att tillgängliggöra stora delar av sina källmaterial digitalt. Dessa satsningar har varit av stor
betydelse för den historie- och minnesproduktion som görs av allmänheten. Den markanta
ökningen av antalet personer som ägnar sig åt släktforskning kan till exempel ses som en följd av
detta. Inom fältet för släktforskning har det även utvecklats ett kommersiellt entreprenörskap, som
möjliggjorts genom dessa satsningar av kulturarvsinstitutionerna. Offentliga arkiv och
organisationer såsom till exempel Skånes Arkivförbund har utvecklat en aktiv pedagogik för att
hjälpa de personer som söker sig till arkiven att komma igång med att bruka det arkivmaterial som
institutionerna förvaltar.

Flera museer har under de senaste åren också tillgängliggjort sina samlingskataloger digitalt så att
de är sökbara för allmänheten. Av olika anledningar har de dock en lägre grad av brukarvänlighet i
jämförelse med till exempel arkiven. De digitala museikatalogerna har trots detta lett till ett
ökande intresse från allmänhetens sida för de föremål som finns i samlingarna. De samlingar som
finns i museimagasinen är således av intresse för allmänhetens historie- och minnesproduktion på
samma sätt som arkivens material visat sig vara. Ett digitaliserat textdokument är dock inte det
samma som ett digitalt foto på ett föremål. De digitaliserade museikatalogerna skapar ett intresse
för att se det autentiska origanalföremålet, vilket inte ett digitaliserat textdokument gör på samma
sätt. Museerna har i dagens situation i regel inte de resurser som krävs för att kunna tillhandahålla
möjlighet för allmänheten att få se originalföremål som förvaras i magasinen. Det utgör ett hinder
för medborgarna att få utveckla sina intressen för historie- och minnesproduktion. Detta är i
grunden ett samhällsproblem eftersom föremålssamlingarna på museerna primärt är till för
allmänhetens och medborgarnas intresse. Museerna har idag därför inte de resurser som krävs för
att fullt ut kunna klara av sitt samhällsuppdrag på det sätt som medborgarna egentligen har rätt att
kräva.
För att skärpa fokus på dessa frågor kan analyserande utvärderingar spela en viktig roll som
styrinstrument. De flesta utvärderingar som idag görs av museer koncentrerar sig på en analys av
den fysiska och analoga utställningsverksamheten, vilket lätt kan leda till att museerna prioriterar
sitt utvecklingsarbete på denna mer traditionella verksamhet. Den digitala verksamheten kan lätt
riskera att få en lägre prioritet om denna inte blir föremål för extern utvärdering.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Den kulturarvskritiska forskningen både i Sverige och internationellt har hittills fokuserat på de
offentliga kulturarvsinstitutionernas arbete och verksamhet. Den roll som kulturarvsinstitutionerna
spelar i formerande av historiemedvetande kan riskera att tillmätas alltför hög betydelse om man
inte samtidigt väger in den historie- och minnesproduktion som utvecklas av samhället i helhet.
Ambitionen med projektet Med historien som kompass har varit att försöka anlägga ett bredare
minnessociologiskt perspektiv på historie- och minnesproduktion som äger rum utanför de
offentliga kulturarvsinstitutionernas ram. Arbetet i projektet har i detta sammanhang varit
inspirerat av Pierre Noras studier om minne och platser. Resultaten från projektet Med historien
som kompass kan sammanfattningsvis sägas nyansera Noras tes om att de offentliga
kulturarvsinstitutionerna trängt undan en mer folkligt baserad historie- och minnesproduktion.
Nora utförde de viktigare av sina studier innan det digitala nätet utvecklats. De minneskollektiv
som idag kan studeras på nätet visar snarare att en bred historie- och minnesproduktion utvecklas
av aktörer som inte har någon koppling till kulturarvsinstitutioner.
Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Resultat från projektet Med historien som kompass har presenterats vid ett flertal seminarier 20132015. Den 25-27/8 avhålls en konferens med tema Med historien som kompass vid Lunds
universitet i samarbete med MUSUND (Dansk-svenskt nätverk för museer vid Öresund).
Med historien som kompass – en kort sammanfattning
Kulturarvsinstitutionerna spelar en viktig roll för historie- och minnesproduktionen i samhället,
men medborgarna är även själva högst aktiva i detta sammanhang. I kulturvaneundersökningar
kan det dock framstå som om kulturarv är något som medborgarna mer passivt konsumerar i form
av besök på museer eller särskilt definierade kulturmiljöer. Närmast alla medborgare deltar i
historie- och minnesproduktionen i någon form. Denna form av historie- och minnesproduktion
har emellertid inte undersökts i nämnvärd grad tidigare. Syftet med ”Med historien som kompass”

har varit att fördjupa kunskapen i detta fält.
Historie- och minnesproduktion skulle kunna uppfattas som samma sak, men man kan göra
distinktioner mellan dem. Historieproduktion kan karaktäriseras som mer källkritisk och fokuserad
på fakta, medan minnesproduktion präglas mer av känsla och också föränderlighet. I praktiken
flätas emellertid ofta historia och minne samman. Kollektiva minnen är ett begrepp som avser
minnen vilka inte är kopplade till något man nödvändigtvis upplevt själv. Kollektiva minnen har
traderats och återberättats i sociala sammanhang så att de bildar en referensram för olika grupper
av människor. En grupp människor som delar en uppsättning kollektiva minnen kan betecknas
som ett minneskollektiv. Människor ingår i regel i en mängd olika minneskollektiv. En del av
dessa kan omfatta kanske bara en handfull människor, till exempel en familj, andra kan omfatta ett
större antal individer, till exempel en supportergrupp till en fotbollsförening, slutligen kan ett
minneskollektiv även omfatta miljoner människor, såsom en nation. Kollektiva minnen, som inte
nödvändigtvis behöver vara självupplevda, knyter samman grupper.
Resultaten från projektet ”Med historien som kompass” pekar på att den historie- och
minnesproduktion som utvecklas av allmänhet och medborgare i en rad olika kontexter och är av
stor omfattning och har en avgörande betydelse för skapande av gemenskaper och identiteter i
dagens samhälle. Alla minneskollektiv rymmer inkluderande och exkluderande dimensioner, vilka
kan vara tydliga, men också mer subtila. Dessa aspekter gör frågor om historie- och
minnesproduktion angelägna att diskutera bland annat då det gäller förståelsen av frågor relaterade
till integration. Grupper och individer som bland annat ägnar sig åt lokalhistoria, släktforskning
och teknikhistoria har varit i fokus för projektet, men även grupper som kanske inte självklart
associeras med historie- och minnesproduktion såsom till exempel supportergrupper till
fotbollsföreningar är med i analysens för projektet.
Den digitala teknologin och nätet har varit av mycket stor betydelse för utvecklingen av
allmänhetens historie- och minnesproduktion. Människor med olika specialintressen har nu
betydligt lättare att hitta varandra, vilket betydligt förenklat förutsättningarna för historie- och
minnesproduktion. Strukturerna för informationssökning, där sökmotorerna individanpassar
sökresultaten, tenderar dock att lägga grunden för en fragmentering av de större minneskollektiven
vilka har en samhällssammanhållande funktion. Minneskollektiven riskerar att skapa
”informationsbubblor” omkring sig själva. I detta sammanhang kan kulturarvsinstitutionerna vara
en motkraft av betydelse, eftersom de spelar en strategiskt viktig roll som central tillhandahållare
av information med koppling till historie- och minnesproduktion.
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BILDTEXTER
Bild 1. Staty av Karl X Gustav prydd med stickad kravallslöjd i dansk-svenska färgerna den 19/8
2012 på Stortorget i Malmö. Fotograf Björn Magnusson Staaf
Bild 2. Reklamaffisch för Caroli City köpcentrum i Malmö- ”In med det gamla, ut med det nya”.
Caroli City 16/9 2013 Fotograf Björn Magnusson Staaf

