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Kulturarven - digitalisering og brugerinddragelse – en meningsgivende strategi for 
arkivvæsenet? 
 
Del 1 
 
1. Indledning og problemformulering 
Denne afhandling handler om digitalisering af den arkivalske del af kulturarven, om 
brugerinddragelse, og om hvordan disse begreber kan indgå i en strategisk dagsorden for 
arkivvæsenet. 
 
Og hvorfor så netop dette emne? Fordi jeg oplever, at digitalisering og brugerinddragelse er 
fænomener, som er begyndt at fylde meget i de styringsdokumenter, der rammesætter arkivernes 
virksomhed, og fordi jeg oplever, at vores egen selvforståelse er påvirket af de nye forventninger. 
Der er således tale om problemstillinger, der spiller en stor rolle i mit arbejdsliv som souschef på 
Københavns Stadsarkiv. Jeg er optaget af, hvordan vi taler om arkivets funktion og værdi; hvorfor 
vi siger netop det, vi siger, og hvilket potentiale det vi siger, har for at virke på dem, vi henvender 
os til. 
 
Når der i Kulturministeriets digitaliseringsrapport tales om kulturarven, tales der ud fra en 
forestilling om, at kulturarven er ”nationens hukommelse”, og når der tales om digitalisering af 
kulturarven, menes ”retrodigitalisering” af kulturarvsmateriale, som foreligger i analog form, og 
som landets kulturinstitutioner har indsamlet gennem århundreder. I digitaliseringsrapporten hedder 
det: ”Når kulturarven digitaliseres, kan den pludselig gøres tilgængelig med et museklik og bliver 
dermed tilgængelig for enhver, døgnet rundt, uden begrænsninger, i hele landet – ja, principielt hele 
verden. Digitalisering af kulturarven åbner nye muligheder for enhver kategori af brugere. Alle vil 
kunne blive klogere på Danmarks kulturelle og historiske arv.” (Digitalisering af kulturarven: 7). 
 
Parallelt med forestillingen om værdien ved digitalisering af kulturarven lever en forestilling om, at 
brugerinddragelse og brugerdreven innovation er relevante fænomener for kulturlivet. Denne 
forestilling bygger bla. på antagelser om, at det i stigende grad er blevet vigtigt for 
kulturinstitutioner at tiltrække nye brugergrupper, at kulturinstitutionerne skal appellere til et bredt 
publikum og skabe oplevelser, som brugerne gerne vil betale for, og endelig, at 
kulturinstitutionernes udbud vil få større kvalitet, hvis brugerne tillades en mere aktiv og 
medskabende rolle. (Center for Kultur og oplevelsesøkonomi: http://www.cko.dk/reachout) 
 
Med denne afhandling ønsker jeg at dykke ned i disse italesatte meningsfuldheder. Mit 
genstandsfelt er begrebet kulturarven – nærmere bestemt den arkivalske del af kulturarven - og den 
italesættelse, der aktuelt foregår omkring digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse i 
arkivvæsenet. I denne sammenhæng er ”arkivvæsenet” afgrænset til at omfatte Statens Arkiver 
Hvad dækker begreberne kulturarv, digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse over, og hvor 
kommer de fra? Er der et potentiale for arkiverne i at knytte an til netop disse begreber i deres valg 
af strategi? Min foreløbige problemformulering er derfor: hvilke strategiske muligheder 
indeholder diskurserne omkring digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse for 
arkivvæsenet? 
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2. Metode og empiri 
Til at besvare denne problemformulering vil jeg arbejde med tre analysespørgsmål: 

 Hvilke diskurser står centralt i italesættelsen af digitalisering af kulturarven og 
brugerinddragelse? 

 Hvilke rationelle myter knytter diskurserne omkring digitalisering af kulturarven og 
brugerinddragelse an til? 

 Hvilke strategiske muligheder indeholder diskurserne omkring digitalisering af kulturarven 
og brugerinddragelse for arkivvæsenet? 

 
De tre spørgsmål repræsenterer tre forskellige analytiske niveauer og trækker på forskellige teorier. 
Det første analyseniveau er tekstniveauet, og det teoretiske apparat er diskursanalyse, hvorved 
forstås et studie af sprogbrugen inden for et kommunikerende fællesskab. Her er jeg inspireret af 
Laclau og Mouffes ideer om signifikationslogikken og om flydende betegnere, hvis betydning ikke 
er fastlagt, men hvor der foregår en hegemonisk kamp om at betydningstilskrive. Desuden trækker 
jeg på Norman Faircloughs forestilling om, at diskurs både konstituerer og konstitueres af andre 
sociale praksisser.  
 
Det andet analysespørgsmål, opererer i det niveau som udgøres af arkivvæsenet som organisatorisk 
felt. Her trækkes på ny-institutionel teori og forestillingen om at organisationer for at fremstå som 
legitime tilpasser sig omgivelserne ved at knytter an til rationelle myter og underlægger sig en 
række isomorfe processer. 
 
Med det sidste analysespørgsmål er jeg interesseret i at undersøge, hvordan diskurserne og de 
rationelle myter rammesætter mulighederne for strategisk handling i det organisatoriske felt.  
I forhold til dette analysespørgsmål trækker jeg primært på det strategiperspektiv, som Richard 
Whittington kalder det systemteoretiske. Grundantagelsen er her, at strategiske mål og processer må 
afspejle det sociale system, som strategien skal virke i, men også, at det sociale system har en 
pluralistisk karakter og at ledere – ved at forstå spillereglerne - har muligheden for arbejde med de 
parametre, som det sociale system stiller til disposition på en kreativ måde, som gavner deres eget 
formål. (Whittington: 36) 
 
Analyserne repræsenterer primært en deskriptiv tilgang, som er optaget af at studere henholdsvis 
mening og legitimitet som konstituerende mekanismer. Ved at benytte strategiperspektivet som en 
samlelinse for diskursanalysen og den nyinstitutionelle analyse ønsker jeg dog at pege på, hvordan 
legitimitet kan studeres som en funktionel strategisk ressource. 
 
Med formuleringen af disse tre analysespørgsmål har jeg placeret mig i en socialkonstruktivistisk 
tradition, hvor udgangspunktet er, at virkeligheden betragtes som et konstrueret fænomen. Det 
betyder ikke, at virkeligheden ikke eksisterer, men det betyder, at den fysiske virkelighed er socialt 
overlejret, og at vores tilgang til den er formidlet via sproget. Dermed flyttes interessen fra et 
ontologiske til et epistemologisk udgangspunkt. Mens den ontologiske orienterede videnskabsteori 
er optaget af at producere viden med udgangspunkt i en antagelse om genstandens selvfølgelighed, 
er den epistemologiske tilgang optaget af at opnå en erkendelse, som er kritisk anderledes end den 
allerede givne meningsfuldhed. I en epistemologiske optik er interessen rettet imod måden, hvorpå 
samfundsmæssige identiteter, problemer, aktører, interesser bliver til i kommunikation. (Åkerstrøm 
Andersen, 1999:18)    
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En gennemført socialkonstuktivistisk tilgang har det dilemma, at sandhed er en diskursiv 
konstruktion. Forskeren har lige så lidt som andre mennesker et privilegeret ståsted uden for de 
diskursive struktureringer. Derfor diskuterer Jørgensen og Philips, hvilken grund man kan stå på, 
hvis man som forsker må opgive forestillingen om, at der findes en sandhed, som man har en 
priviligeret adgang til, og spørger (retorisk) om det socialkonstruktionistiske udgangspunkt 
umuliggør forskningen indefra. Deres svar er, at den konkrete forskning aldrig foregår i det 
principielle rum, hvor alting er kontingent, men at forskningens udsagn altid fremsættes i en konkret 
virkelighed med snævre grænser for, hvad der kan accepteres som meningsfuldt og meningsløst, 
sandt og falsk. ”På den ene side er det diskursanalysens formål at vise disse grænser og deres 
konsekvenser og at forsøge at rokke lidt ved dem, men på den anden side er forskningens selv 
underlagt den form for regulering på godt og ondt.” (Jørgensen & Philips: 167). 
 
Den videnskabelige diskurs er kendetegnet ved, at man producerer viden i forhold til et konkret 
regelsæt. I konkrete forskningsprojekter er det derfor afgørende, at man ekspliciterer grundlaget for 
den viden, man producerer, og redegør for, hvad det er man vil sige noget om, og hvilke regler man 
følger i processen. Disse spørgsmål skal jeg vende tilbage til i mit afsnit om operationalisering. 
 
Afhandlingens empiriske analyser består primært af skriftlige kilder: 

1. lovtekster og forarbejder til lovtekster 
2. rapporter fra ministerielle udvalg 
3. et strategioplæg, en resultatkontrakt og en årsberetning fra.  

 
Desuden trækkes på et interview med Poul Olsen, chefkonsulent i Statens Arkiver, som er 
publiceret i et speciale. 1 

                                                 
1 Henrik Dybdahl, Formidling af digitaliseret kulturarv. Speciale fra det Informationsvidenskabelige Akademi. 2011.  
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3. Teoriovervejelser 
 

3.1. Diskursanalyse 
Det centrale spørgsmål, som diskursanalysen forsøger at adressere er, hvordan man analyserer en 
meningssammenhæng, som man selv er en del af? Hvordan man undgår at blive offer for 
samfundets aktuelle selvbeskrivelser og forestillinger om egne fremtid. Forskellige teoretikere 
arbejder forskelligt med diskursanalyse, men overordnet set er formålet med en diskursiv 
analysestrategi et forsøg på at træde et skridt tilbage for at kunne interessere sig for begrebers 
tilblivelses- og transformationsbetingelser.  

I min diskursanalyse vil jeg trække på ideer hentet fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffe samt 
Norman Fairclough. 

3.1.1. Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 
Laclau og Mouffe har samlet et diskursteoretisk begrebsapparat, som bygger på blandt andet 
strukturalismen fra Saussure, poststrukturalismen fra Lacan, dekonstruktionen fra Derrida, samt 
forestillinger om magt og hegemoni fra Foucault og Althusser.  
 
Men Laclau og Mouffes teorier består også af en videreudvikling af forgængernes tankegang, som 
nogle gange fører dem i nærmest stik modsat retning. Åkerstrøm Andersen peger f.eks. på, at 
dekonstruktion og diskursanalyse, som Laclau altså kombinerer, bygger på to helt forskellige 
optikker. Faktisk hævder han, at dekonstruktion står i klar modsætning til diskursanalyse. 
Tilsvarende er Laclau og Mouffe inspireret af Saussures tegnbegreb og Althussers 
subjektproblematik, men Laclau gør op med den entydighed i strukturerne, som findes hos de to 
forgængere, og introducerer forestillingen om diskurs som en aldrig tilendebragt fikseringsproces.  
 
Åkerstrøm Andersen sammenfatter sin udlægning af Laclaus diskursanalyse således: ”En diskurs 
består af differentielle betydningselementer, der kun får identitet gennem deres indbyrdes 
forskellighed i diskursen………. på den ene side kan elementerne kun opnå identitet gennem 
indbyrdes forskellighed, og på den anden side aflyses eller ophæves forskelligheden gennem den 
ækvivalente relation, tilhørsforholdet til den diskursive struktur giver.” Diskurs defineres hos 
Laclau som en strukturel helhed af forskelle. En diskurs er identificeret ”Når man som resultat af en 
artikulatorisk praksis er blevet i stand til at konfigurere et system af præcise forskellige placeringer” 
(Åkerstrøm Andersen: 89) 
 
Mens diskursanalyse er en analyse, fordi den reducerer og henviser til et bestemt spredningssystem, 
er dekonstruktion det modsatte; nemlig at tage fat i den enkelte forskel for at vise, at den ikke 
holder, og for at vise, hvordan denne forskelssættelse fungerer som betydningsdannende 
mekanisme. (Åkerstrøm Andersen: 100). Dekonstruktionen handler om, at afkonstruere forskelle 
ved at vise, at de overhovedet ikke er forskelle, altså at stregen mellem de to elementer ikke kan 
opretholdes. Dekonstruktion kan altså ikke indlemmes i diskursanalysen, men Laclau lader 
dekonstruktion og diskursanalyse indgå i et cirkulært forhold.  
 
Centralt i det cirkulære forhold mellem diskursanalyse og dekonstruktion står 
signifikationslogikken. Udgangspunktet er her sprogvidenskabsmanden Ferdinand de Saussures 
tegnbegreb, som beskriver sproget som et konventionsbetinget system af relationer mellem tegn. 
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Saussures mest berømte distinktion er mellem signifiant og signifié, "tegn" og "betegnet". Han 
insisterer på, at forholdet mellem disse to ting er arbitrært. At træet (signifié) forbindes med ordet 
"træ" (signifiant) beror alene på en social konvention. Træet kunne hedde alt muligt andet, og alt 
muligt andet kunne hedde "træ". Helheden kan kun forstås ud fra delene, men delene lad sig kun 
forstå i kraft af helheden. (Wikipedia)  
 
Mens Saussure ser et fuldstændigt system med faste relationer (beroende på sociale konventioner), 
gør Laclau sig til talsmand for forestilingen om, at betegnere og deres betegnede ikke er fast bundet 
til hinanden, hvilket betyder, at betegnerne får en særlig status i betydningsdannelsen i forhold til 
det betegnede. Hos Laclau ophører betegnere og deres betegnere med at udgøre et system af faste 
relationer, og den diskursive meningsdannelse sker i forbindelse med forskydninger i betegnelsen af 
det betegnede. Den diskursive kamp bliver derfor en kamp om, hvilke betegnere, der skal bindes til 
hvilke betegnede, og strukturerne tenderer mod at bryde sammen, fordi de aldrig er fuldt i stand til 
at fiksere deres elementer i faste relationer. Derfor opstår der hos Laclau – i modsætning til hos 
Saussure - en mulighed for betydningstilskrivning. Betegnere, der i særlig grad er åbne for 
betydningstilskrivning, kalder Laclau for flydende betegnere (floating signifiers). (Jørgensen og 
Philips: 39) 
 
Åkerstrøm Andersen forklarer fænomenet med billedet af en død sæl, der er skyllet op på stranden. 
”Hvordan skal hændelsen betegnes? Der er stadig sæler ud for x-købing, forureningen kræver nye 
ofre, fiskernes rovdrift på sild udsulter sælbestanden, eller influenzaepidimi hærger igen sælerne i 
sundet. Betegnelsen træder ned i det betegnede og gør sælen, det betegnede, til en betegner selv: 
den døde sæl betegner naturens mangfoldighed, forureningen, epidemien osv.” (Åkerstrøm 
Andersen: 94).   
 
Ækvivalenskæder er et diskursanalytisk forsøg på midlertidigt at fiksere de forskellige diskurser ved 
at afdække de kæder af betydning, de ækvivalerer. Flydende betegnere er tegn, der i særlig høj grad 
er åbne for forskellig betydningstilskrivning. Begrebet henviser samtidig til den diskursive kamp 
mellem forskellige diskurser om at betydningstilskrive de flydende betegnere.  
 
Ligesom med Saussure tager Laclau afsæt i og afstand fra en central pointe hos den marxistiske 
filosof Louis Pierre Althusser, nemlig subjektproblematikken. Althusser beskriver forestillingen om 
et absolut Subjekt i hvis billede alle små subjekter dannes (interpellation). Individet bliver subjekt 
for Retten, for Gud, for Økonomien, og ”valget” står mellem at indtage pladsen og blive et 
fornuftigt subjekt eller lade sig ekskludere fra fornuften. Også her gør Laclau op med forestillingen 
om strukturernes fuldstændighed, og introducerer en forestilling om, at strukturerne har åbninger, 
som individet tvinges til at fylde ud. Mens der hos Althusser ikke er plads til det politiske – (forstået 
som processer hvorved individer eller grupper forsøger at styre eller påvirke udviklingen inden for 
et område), får det politiske netop plads hos Laclau, fordi strukturerne ikke er fuldkomne. 
(Åkerstrøm Andersen: 92) 
 
 

3.1.2. Norman Fairclough 
Norman Faiclough er en Focault-inspireret britisk lingvist, hvis kritiske diskursanalyse tager 
udgangspunkt i konkret lingvistisk tekstanalyse af sprogbrug i social interaktion. Hos Fairclough er 
diskurs en form for social praksis, der på den ene side konstituerer den sociale verden og på den 
anden side konstitueres af sociale praksisser. På dette punkt adskiller Fairclough sig fra Laclau og 
Mouffe, som opfatter al socialitet som diskursivt konstrueret. (Jørgensen & Philips: 155). 
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Til at analysere det dialektiske forhold mellem diskurs og sociale strukturer og praksisser har 
Fairclough udviklet en analysemodel i tre dimensioner: 1) den tekstuelle dimension, som skal give 
en sproganalyse af teksten. 2) den diskursive dimension, der specificerer processerne omkring 
produktion og fortolkning, som f. eks. hvilke diskurser, der trækkes på i teksten og hvordan de er 
kombineret. 3) den sociale praksis dimension, som orienterer sig imod emner indenfor området 
social analyse, det være sig institutionelle og organisationsmæssige omstændigheder omkring den 
diskursive hændelse og hvorledes disse skaber den diskursive praksis og de 
konstitutive/konstituerende effekter af diskurs. (Fairclough: 4)  
 
Fairclough bruger begrebet diskurs på to forskellige måder, dels i ubestemt form om sprogbrug som 
social praksis, dels i bestemt form om en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra 
et bestemt perspektiv. (Jørgensen og Philips: 79). Mens diskurs altså er en bestemt måde at udlægge 
verden på, er diskursorden summen af diskurser, som bruges inden for en institution eller et socialt 
domæne, og som kæmper om det samme terræn.  
 
Mens andre diskursanalytiske tilgange primært synes optaget af diskursens rolle i social 
reproduktion, antager Fairclough, at kommunikative begivenheder både kan reproducere og 
forandre det sociale. Gennem nye former for artikulering af forskellige diskurser skifter grænserne 
både inden for diskursordenen og mellem forskellige diskursordener. De kreative diskursive 
praksisser, hvorigennem diskurstyper blandes på en ny og kompleks måde, er både et tegn på og en 
drivkraft i diskursiv og dermed sociokulturel forandring. En tekst kan ses som en del af en 
”intertekstuel kæde”: en serie teksttyper som bindes sammen i en kæde, ved at hver tekst 
inkorporerer elementer fra en anden tekst eller andre tekster. (Jørgensen og Philips: 84, 103) 
 
Fairclough har været meget optaget af den samfundsmæsssige udvikling i senmoderniteten, som 
han karakterisere med begrebet ”marketization of discourse”, hvormed han mener, at 
markedsdiskurser er i gang med at kolonisere offentlige institutioners diskursive praksisser. 
(Jørgensen & Philips: 38, 83). Diskursorden omfatter altså modstridende diskurser, der opererer 
inden for det samme sociale område. Ved at trække på eksisterende diskurser på nye måder, skaber 
man forandring, men muligheden for forandring er begrænset af magtrelationer. (Jørgensen & 
Philips: 85, 149) 

Magt forstås her ikke som noget, nogen er i besiddelse af, og som de kan udøve over andre, men 
som det, der producerer det sociale. Jørgensen og Philips peger på, at det kan virke mærkeligt at 
bruge ordet ”magt” til at betegne den kraft og de processer, der skaber den sociale omverden og gør 
den meningsfuld for os, men pointen er, at begrebet magt understreger kontingensen i vores sociale 
omverden. Magten skaber den viden, vi har, vores identitet og de relationer vi har til hinanden som 
grupper eller individer, og vi er afhængige af magten, som er en forudsætning for at vi kan leve i en 
social orden. Alle disse er på et bestemt tidspunkt på en bestemt måde, og kunne have været – og 
kan blive anderledes. Magt er ikke godt eller skidt men et vilkår. Vi er afhængige af magten, som er 
en forudsætning for at vi kan leve i en social orden. I denne forståelse af magt, er objektivitet 
aflejret magt, hvor magtsporene er blevet udvisket. (Jørgensen og Philips: 49) 

Fælles for Laclau & Mouffe og Fairclough er, at de er inspirerede af Foucaults syn på forholdet 
mellem magt, viden og subjektivitet. Men Fairclough ser ikke, som Focault, magten som produktiv, 
men som understykkende. Fairclough er interesseret i social forandring, og hans kritiske 
diskursanalyse har til formål at afsløre den rolle, som en diskursiv praktisk spiller i opretholdelsen 
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af ulige magtforhold. På dette punkt har Faircloughs tilgang en del lighedspunkter med en 
traditionel marxistisk ideologikritik, og adskiller sig fra diskursteoriens (Laclau og Mouffes) 
Focault-inspirerede tilgang til begrebet magt. (Jørgensen og Philips: 62)   

Hos Fairclough er diskursanalysen ikke tilstrækkelig til at analysere social praksis, fordi den ikke 
belyser forbindelserne mellem teksterne og de samfundsmæssige og kulturelle processer og 
strukturer. Diskursen indgår i et dialektisk forhold med andre sociale forhold, og er således ikke 
bare konstituerende, men også konstitueret. Fairclough peger altså på behovet for at kombinere det 
lingvistiske perspektiv med anden relevant teori f. eks. sociologisk teori og kulturteori med henblik 
på at vise, hvordan de diskursive praksisser med tiden aflejres i institutioner, regler og normer. Det 
er nemlig her man kan nærme sig spørgsmålet om forandring og ideologiske konsekvenser. 
Jørgensen og Philips peger på, at Fairclough er den af diskursanalytikerne, der opstiller den mest 
sofistikerede model til studiet af forholdet mellem sprogbrug og bredere samfundsmæssige 
praksisser, men det er samtidig her, de ser de største svagheder i hans tilgang, fordi han ikke anviser 
hvilke former for sociologisk teori og kulturteori, man skal anvende, og ej heller angiver, hvor 
meget social analyse, der er tilstrækkelig. De spørger, hvordan man viser, at noget står i et 
dialektisk forhold til noget andet, og hvordan man undgår, at de bredere sociale praksisser ikke bare 
betegnes som en baggrund, som de diskursive praksisser udspiller sig på. (Jørgensen og Philips: 78, 
98-102). 
 
Det er ikke noget simpelt problem. Jørgensen og Philips vender sig mod det socialpsykologiske felt 
i deres forsøg på at kombinere diskursanalysen med sociale. Jeg har valgt at gøre det ved at 
inddrage ny-institutionel teori.  
 

3.2. Nyinstitutionel teori 
Ordet institution har i hvert fald to betydninger, som må holdes adskilt fra hinanden. I daglig tale 
bruges ordet om organisationer, der løser bestemte opgave f. eks. daginsitutioner eller fængsler. 
Inden for sociologien er ordet blevet brugt til at definere et sæt af normer eller regler, der knytter sig 
til en bestemt opgave eller funktion i samfundet. Kongehuset, A. P. Møller og håndtrykket er 
således institutioner, men på forskellige niveauer og i forskellige former.  
 
Afhandlingen trækker på ny-institutionel teori, hvorfor det er på sin plads at forklare fænomenet. 
Nyinstitutionel teori er et mangfoldigt begreb, som jeg ikke skal gå nærmere ind i her, men blot 
henvise til de introduktioner som forskellige forskningsgennemgange giver. (Powell & DiMaggio 
1991, Scott 2008). I denne sammenhæng er det tilstrækkeligt at konstatere, at ny-institutionel teori 
udspringer af institutionel teori, som interesserer sig for samspillet mellem organisationer og 
omverden, og at det ny i ny-institutionalismen er perspektivets fokus på institutionernes kulturelle 
og kognitive elementer. Således citerer Scott f.eks. Berger og Kellner for følgende definition ”Every 
human institution is, as it were, a sedimentation of meanings or, to vary the image, a crystallization 
of meanings in objective form.” (Scott 2008: 57)  
 
Rationalitet og legitimitet er kernebegreber i (ny-)institutionel teori. Rationalitet er i 
udgangspunktet et erkendelsesteoretisk princip, som bygger på forestillingen om, at erfaringer og 
fornuftsovervejelser kan føre til sand erkendelse, mens begrebet legitimitet dækker over et socialt 
system, hvor magtudøvelse er baseret på autoritet og accept. Scott citerer Suchman for følgende 
definition af legitimitet. ”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of 
an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 
values, beliefs, and definitions.” (Scott 2008: 59)  
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Meyer & Rowan, som indvarsler ny-institutionalismen med en artikel i 1977, er optaget af 
forskellige former for rationalitet, og af hvordan disse forskellige former for rationalitet over tid 
skaber rationelle myter om, hvilke former for adfærd, der er mest effektiv. Hos Meyer & Rowan er 
rationalitet socialt betinget, og der er her en klar parallel til Webers definition af rationel handlen. 
Weber skriver ”We shall speak of ”action” insofar as the acting individual attaches a subjective 
meaning to his behaviour – be it overt or covert, omission or acquiescence. Action is “social” 
insofar as its subjective meaning takes account of the behaviour of others and is thereby oriented in 
its course.” (Weber, 1978: 4)  
 
I deres berømte artikel ”The Iron Cage revisited” undrer DiMaggio & Powell sig over, at den 
stigende kompleksitet i samfundet tilsyneladende skaber institutioner, som bliver mere og mere ens 
i deres måde at organisere sig på, og de peger på, at denne institutionelle isomorfi gør sig gældende, 
fordi organisationerne er mere optaget af at fremstå som legitime i interessenternes øjne end af at 
produktivitet.  
 
Både Meyer & Rowan og DiMaggio & Powell tager i deres artikler udgangspunkt i Max Webers 
diskussion af rationalitet, hvorfor det er relevant ganske kort at introducere hovedsynspunkterne 
her.  
  
Max Weber anses sammen med Karl Marx og Emile Durkheim for at være en slags forløbere for 
ny-institutionalismen, fordi de var optaget af, hvordan forestillinger om det social skabes. I værket 
Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, som udkommer i 1904-1905 formulerer Weber 
problemstillingen ”Hvilken kæde af omstændigheder har ført til, at der netop her i vesten, og kun 
her, er opstået kulturfænomener, som ikke desto mindre – det plejer vi i hver fald at forestille os – 
indgik i en udviklingslinje af universel betydning og gyldighed.” Weber noterer sig, hvordan de 
etiske pligtforestillinger, der er forankret i calvinismens prædestinationslære2, inspirerede til en 
særlig kombination af arbejdsomhed og nøjsomhed, som bliver ved med at gøre sig gældende på 
trods af en stadigt mere omsiggribende sækularisering af samfundet. Hermed har Weber påvist, 
hvordan en bestemt etik har bidt sig fast i kulturen, selv om dens oprindelige begrundelse er 
bortfaldet. Han anden pointe er, at dette forhold, koblet til den vestlige kapitalisme, har skabt et 
jernbur, hvor menneskeheden er fanget i et konstant krav om rationalitet og øget effektivitet.  
I værket Økonomi og samfund, som publiceres posthumt i 1920erne, udvikler han sin tese om 
rationalitet yderligere, idet han skelner mellem fire former for rationalitet: formål-rationalitet 
(Zweckrationalitet), værdi-rationalitet (Wertrationalitet), som han satte over for traditionsbestemt 
og følelsesbestemt handling. (Weber, 1978: 24-25) 
 
Rationalitet er altså i denne optik socialt betinget og leder over tid til ”rationelle myter”, som er med 
til at skabe institutioner og institutionelle forandringer. Rationelle myter er således bl.a. antagelser 
om, hvilke former for adfærd, der er mest effektiv. Det kan også være antagelser om, hvordan vi får 
adgang til historien og om den rolle, som kulturarven spiller i den forbindelse. Der er ikke 
nødvendigvis noget empirisk belæg for, at det forholde sig, som det antages i de rationelle myter, 
men det tages for givet, at det forholder sig sådan og det kan have stor gennemslagskraft på, 
hvordan virksomheder og samfundet som sådan organiserer sig. Rationelle myter er således med til 

                                                 
2 Den calvinistiske prædestinationslærer giver ifølge Weber paradoksalt nok anledning til en særlig arbejdsomhed og 
nøjsomhed, fordi den var kombineret med troen på, at man i det verdslige liv kunne skabe sig et tegn på udvælgelsen. 
Dette ræsonnement blev vendt til, at den enkelte gennem sin ihærdige indsats kunne forsøge at skabe sig det tegn, der 
skulle vise, at man var guds udvalgte. (Max Weber 1995, s. xvi.)   
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at skabe institutioner og – selv om institutioner er kendetegnet ved en vis grad af 
forandringsresistens - institutionelle forandringer over tid.  
 
Mens Weber udråbte bureaukratiet som sin tids organisatoriske manifestation, er budskabet hos ny-
institutionalisterne, at bureaukratiet ikke længere indtager denne position, som er overtaget af andre 
institutionelle processer, der søger at ensrette organisationer uden nødvendigvis at gøre dem mere 
effektive.   
 
DiMaggio & Powell skelner mellem tvangsmæssig, normativ og mimetisk isomorfisme. Den 
tvangsmæssige isomorfisme er den adfærd, som pålægges organisationerne udefra f.eks. i form af 
en lov. Den normative isomorfisme er den internaliserede adfærd, altså den adfærd, som 
organisationen tager til sig, fordi den og dens ansatte identificerer sig med den. Den mimetiske 
isomorfisme, dækker over den adfærd, som organisationen og dens medlemmer kopierer eller lader 
som om, man kopierer, fordi adfærden opfattes som opportun, men uden at man for alvor tror på 
den, og uden at man for alvor bestræber sig på at efterleve den i praksis.   
 
Til operationalisering af den ny-institutionelle analyse har Richard W. Scott bidraget med en 
opdeling af analysefeltet i perspektiver og analyseniveauer. Han identificerer tre perspektiver: et 
regulativt, et normativt, et kognitivt/kulturelt, og seks analyseniveauer, som går på tværs af de tre 
perspektiver og spænder fra det verdensomfattende niveau til subsystemer i organisationer. Det to 
mest interessante niveauer i forhold til denne afhandling er samfundsniveauet og brancheniveauet, 
som også er det den sammenhæng, der optager Meyer og Rowan, når de peger på, at de 
institutionelle krav ikke nødvendigvis er fæstet i påviselig effektivitet i den kontekst den finder 
anvendelse på. 
     
I det regulative perspektiv er der fokus på regler, love og styringssystemer. Denne måde at opfatte 
omgivelserne på kan give anledning til tvangsmæssigt pres. I det normative perspektiv er fokus er 
på, hvad der er alment accepteret i samfundet. Hermed bliver socialt ansvar og moral centrale 
begreber. Denne måde at opfatte omgivelserne på kan give anledning til normativt pres. Endelig er 
der det kognitive/kulturelle perspektiv, hvor fokus er på fælles symbolske systemer og meninger.  
 
De tre systemer/ perspektiver er vidt forskellige i den forstand, at de logikker, der ligger til grund 
for de mekanismer, der beskrives, er forskellige. For regulative institutioner er logikken 
instrumentel, mens man i det normative perspektiv gør det, man bør. I det kognitive gør man det, 
der føles naturligt, hvilket indikerer, at man følger det kulturelle mønster uden at sætte 
spørgsmålstegn.  I praksis er der ikke klare skillelinjer mellem den tvangsmæssige, den normative, 
og den mimiske isomorfisme. Det betyder ikke, at alle tre former er til stede samtidig som flere 
sider af samme sag, men det betyder, at den tvangsmæssigt isomorfe adfærd med tiden kan 
internaliseres, og at mimetisk adfærd over tid kan få karakter af normativ adfærd. 
 
Hvis man, som jeg, abonnerer på forestillingen om, at rationalitet og legitimitet er socialt bundne 
fænomener, har det indflydelse på det billede, man har af en organisations mulighed for at handle i 
forhold til sine omgivelser. Derfor skal næste afsnit handle om strategi.  
 

3.3. Fire strategiperspektiver  
Min problemformulering lægger op til at besvare et spørgsmål om strategisk valg. Derfor er det 
centralt at få klarlagt, hvad er der menes med strategi og strategisk særligt forhold til den offentlige 
kontekst, som arkivvæsenet opererer i.  
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Jeg har valgt at indlede dette afsnit med en kort introduktion til Richard Whittingtons præsentation 
af feltet som fire perspektiver. Whittingtons præsentation er valgt, dels fordi den giver et godt 
overblik over en et omfattende og fragmenteret teorifelt, dels fordi hans måde at præsentere feltet på 
giver et godt afsæt for, at jeg kan redegøre for, hvad strategisk handling er i denne afhandling. I 
redegørelsen vil jeg gøre mest ud af det perspektiv, jeg primært vil trække på, nemlig det 
systemteoretiske. De andre er primært medtaget for perspektiveringens skyld.  
 
Richard Whittington3 præsenterer fire radikalt forskellige forestillinger om, hvad strategi er, og 
hvordan strategi kan udøves. Perspektiverne er forskellige i deres teoretiske forankring og dermed i 
deres basale antagelser om, hvordan verden hænger sammen, og om menneskers evne til at tænke 
rationelt og handle effektivt. De fire perspektiver benævnes det klassiske, det evolutionære, det 
procesuelle, og det systemteoretiske.  
 
Det klassiske perspektiv 
I den klassiske tilgang er det filosofiske udgangspunkt ”rational economic man”, som er 
forestillingen om, at menneskers handlen er drevet af deres individuelle interesser, og deres stræben 
efter rigdom. Antagelsen er altså, at det er egeninteressen, der som Adam Smiths usynlige hånd, 
sikrer menneskers evne til at træffe rationelle beslutninger, der gavner deres mål. I denne tilgang er 
det lederens opgave at udarbejde den rigtigt plan og sørge for dens implementering i virksomheden, 
Strategi anses altså for at være produktet af det entreprenante individs evne til at handle rationelt 
med henblik på at maksimere det økonomiske udbytte for sig selv og sin organisation. 
 
Det er et strategiperspektiv med amerikanske rødder, der som skole har haft sit arnested på selveste 
Harvard School of Business. Med sit udspring i 1960erne er retningen den ældste af de fire skoler, 
som Whittington præsenterer, men den lever fortsat, og er måske stærkere om mere dominerende 
end nogensinde. Måske, vil kritikerne hævde, fordi der er noget bekræftende og betryggende ved 
forestillingen om, at enhver virksomhed kan opnå succes med den rigtige leder med den rigtige 
plan. For i dette perspektiv er budskabet, at omhyggelig analyse og strategisk planlægning og 
efterfølgende implementering er den sikre vej til succes.  
 
Det evolutionære perspektiv 
 
”If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there'd be a shortage 

of sand.”  Milton Friedman 
 
I den evolutionære er udgangspunktet ligeledes det rationelle økonomiske menneske, men 
hovedpointen her er, at mennesker aldrig er klogere end markedet. Planer kommer altid til kort over 
for virkeligheden. Her er synspunktet grundlæggende, at strategi er en dyr og ofte ineffektivt 
investering og i værste fald en farlig illusion. Evolutionisternes budskab er, at man skal lade 
markedet vælge strategien, og at ledelsesopgaven går ud på at styre på økonomien og styrke 
effektiviteten. (Whittington: 19)  
 
 
 
 
                                                 
3 Dette afsnit om de fire strategiperspektiver bygger på Richard Whittingtons fremstilling. Alle referencer til anden 
litteratur er derfor Whittingtons, hvorfor forfatterne ikke optræder i min litteraturliste.  
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Det processuelle perspektiv 
 
”Smart strategists appreciate that they cannot always be smart enough to think through everything 

in advance.” Henry Mintzberg 
 
Den processuelle tilgang deler evolutionisternes skepsis i forhold til muligheden for og værdien af 
at arbejde med strategisk planlægning. Forestillingen om det økonomisk rationelle menneske er i 
denne optik en fiktion, og fortalerne er derfor kritiske over for strategi som et rationelt 
planlægningsværktøj. Med udgangspunkt i Herbert Simons4 ide om at den enkeltes rationalitet er 
begrænset, er vilkårene for at arbejde strategisk underlagt dels en række erkendelsesmæssige 
begrænsninger, men også den praktiske begrænsning, at beslutningstagere typisk kun har en 
begrænset mængde information og tid til disposition, når en beslutning skal tages. Dette 
strategiperspektiv har haft sit udspring på Carnegie Mellon Universitetet i Pennsylvania. 
 
For processualisterne er både organisationer og det marked, som organisationer interagerer i, så 
komplekse og uforudsigelige, at strategisk arbejde kun kan udøves i små bidder, og hele tiden må 
tilpasses omstændighederne. Perspektivet nedtoner betydningen af rationelle analyser, fokus på 
omgivelserne, og positionering på markedet, som den klassiske skole anbefaler, fordi analyserne 
typisk vil være så fejlbehæftede og mangelfulde, det det er spild af tid. I denne optik er 
organisationer koalitioner af individer med forskellige mål og kognitive fordomme, og strategi 
handler derfor om at identificere og udbygge de interne kompetencer, ikke om at løbe efter enhver 
given mulighed. Kilden til en bæredygtig udvikling skal derfor primært søges internt i 
virksomheden, ikke eksternt i markedet.  
 
I dette perspektiv er strategi er ikke et spørgsmål om at træffe et valg, inden man handler, men om 
de strategiske valg der træffes, mens man handler og som et resultat af handling. I modsætning til 
den klassiske tilgang er der tale om et meget lidt glamourøst billede af det strategiske arbejde, som i 
høj grad er en indadvendt proces, hvor tilgangen er inkrementel, og indsatsen er rettet mod en 
tålmodig og bevidst opbygning af organisationens kompetencer.  
 
I det processuelle perspektiv er den ledelsesopgave, der er forbundet med strategisk arbejde 
ensbetydende med en nødvendig simplificering og mediering af en verden, der er for kompleks og 
kaotisk i sig selv. Der er altså ikke tale om, at strategisk arbejde anses for nytteløst, men om at 
formålet er et ganske andet end i det klassiske perspektiv. Til illustration af pointen citerer 
Whittington K. E Weick for følgende historie. En ungarsk afdeling soldater farer vild i snevejr i 
Alperne under en militær manøvre. Da modløsheden er på sit højeste finder en af soldaterne et kort i 
sin lomme, og beslutsom begiver delingen sig i den retning, som kortet angiver, som den rigtige. 
Tilbage i lejren opdager man, at det kort man havde orienteret sig efter, slet ikke var over Alperne, 
men over Pyrænæerne!  
 
Det systemteoretiske perspektiv 
Det systemiske perspektiv har et noget mere optimistisk syn på organisationens evne til at 
planlægge og handle effektivt i forhold til deres omgivelser end både evolutionisterne og 
procesualisterne. Til gengæld deler de ikke den klassiske tilgangs tiltro til, at menneskelig adfærd er 
guidet af en simpel økonomisk rationalitet. Den systemiske tilgangs udgangspunkt er, at rationalitet 

                                                 
4 Herbert Alexander Simon (1916-2001) var bl.a. sociolog, politolog, økonom og psykolog, professor ved Carnegie 
Mellon universitetet og nobelprismodtager i økonomi.   
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er historisk og kulturelt bundet og yderst komplekst fænomen. Strategiarbejde må derfor være 
underlagt de normer, der dikteres af kulturen i de sociale omgivelser, hvor strategien skal udleves.  
Perspektivet udfordrer forestillingen om, at strategi er en bestemt måde at handle på. Det der kan 
være rigtigt og effektivt i en sammenhæng, kan være katastrofalt i en anden. Perspektivet peger 
således på, at det kan være strategisk klogt at agere ud fra f.eks. den klassiske tilgangs anbefalinger, 
i erkendelse af denne tilgangs udbredelse, anerkendelse og dominerende stilling. En strateg må med 
andre ord – i et eller andet omfang -  hyle med de ulve han er i blandt. 
 
Selv om fortalerne for det systemteoretiske perspektiv er skeptiske over for ”rationalet” i forskellige 
formelle analyse og professionelle teknologier, er synspunktet altså, at det kan være nyttigt at 
anvende disse teknologier som en slags nyttige ritualer (Whittington: 57) I dette perspektiv er 
strategi et spørgsmål om legitimitet.  
 
Det systemiske strategiperspektiv deler således ny-insitutionalisernes syn på rationalitet, som et 
socialt bundet fænomen og på nødvendigheden af, at organisationer fremstår som legitime i forhold 
den del af deres omgivelser, der har indflydelse på organisationers eksistensbetingelser, men 
tilgangen er mere handlingsorienteret end ny-institutionalister som DiMaggio & Powell og Meyer 
& Rowan.   
 
Whittington illustrerer de fire perspektivers hovedteser om henholdsvis formål og proces med det 
strategiske arbejde i følgende figur:  
 

 
 
Figurens viser, at de to perspektiver over den horisontale linje deler forestillingen om, at formålet 
med det strategiske arbejde primært er at øge virksomhedens udbytte ved at orientere sig mod 
markedet. De to perspektiver under den horisontale linje deler forestillingen om, at det strategiske 
arbejde har flere formål, og at der i højere grad er tale om en indadvendt proces. (Dog vil jeg mene, 
at figuren ikke helt formår at illustrere, at det systemiske perspektiv er mere udadvendt end det 
processuelle perspektiv.) De to perspektiver til højre for den vertikale linje deler det synspunkt, at 



 15

det strategiske arbejde hele tiden på tilpasses omstændighederne, og at arbejdet er medierende mere 
end planlæggende. De to perspektiver til venstre for linjen deler forestillingen om, at den strategiske 
indsats aktivt kan være med til at skabe de omgivelser interne som eksterne, der ageres i.  Det syn 
på strategi, jeg anlægger i denne afhandling, er primært inspireret at det systemiske perspektiv. Det 
betyder, at mit perspektiv er mere præskriptivt end både ny-institutionelle analyser og 
diskursanalyser normalt er. Det skal jeg vende tilbage til i afsnittet om operationalisering.   
 
Whittingtons præsentation handler primært om private organisationer, der opererer i en 
markedskontekst. Da arkivvæsenet opererer i er en offentlig politisk kontekst, er det relevant at få 
klarlagt, om strategi er noget særligt i en offentlig kontekst.  
 
Mens den offentlige sektor tidligere var styret af en offentlig logik, der var bundet til forestillingen 
om et embedsapparat, der neutralt og lydhørt servicerede det politiske apparat, synes den offentlige 
sektor i dag i stigende omfang at være blevet omfattet af New Public Management-bølgen (NPM) 
 
Betegnelsen NPM er ikke en teori, men snarere en samlebetegnelse for en række initiativer, 
reformer og et stadigt krav om forandringer, som har påvirket offentlige sektorer verden over siden 
begyndelsen af 1980’erne. Forskere har peget på især to typer reformer: administrative reformer 
(bl.a. decentralisering af ledelsesansvar, målstyring, brug af IT i sagsbehandlingen, output- og 
resultatfokus) og institutionelle reformer i form af opsplitning af den offentlige sektor i mindre 
resultatenheder, adskillelse mellem bestiller og udfører og inddragelse af private virksomheder 
gennem udlicitering, dannelse af statslige aktieselskaber, privatiseringer og markedsgørelse i det 
hele taget.  
 
Budskabet i NPM er at der skal være plads til at udøve offentlig ledelse samt at skabe 
incitamentsstrukturer gennem opsplitning af organisatoriske enheder. Offentlige organisationer 
skulle ikke mere blot være dele af et stort offentligt bureaukrati; men organisationer med egen 
identitet, vision og mission. NPM dækker også over en række forskellige styringsredskaber, der 
bruges i den offentlige sektor i dag f. eks. værdibaseret ledelse, balanced score card, målstyring, 
udlicitering og kontraktstyring. (Greve: 2002) 
 
Vurderingerne af effekten af NPM er meget forskellige. Fortalerne ser NPM som et alternativ til 
den gængse organisering med hierarki og et bureaukrati, der var meget lidt fleksibelt og mener, at 
den ny-orientering, som retningen anbefaler, kan ske uden væsentlige negative konsekvenser for 
andre af forvaltningens mål og overvejelser. Kritikerne peger på, at den offentlige sektor hermed 
bliver fanget mellem to forskellige logikker, som nogle gange trækker organisationerne i forskellige 
retninger samtidigt. I en diskursanalytisk undersøgelse af strukturreformen diagnosticerer Dorthe 
Pedersen reformen som indeholdende en række styringsparadokser i grænsefladen mellem politik 
og forvaltning og mellem forvaltning og serviceorganisationer: ”Med den ene hånd gives og 
forventes større ledelsesmæssig autonomi til de nye og bæredygtige enheder, mens disse enheder 
…… med den anden hånd underlægges stadig mere central regulering, standardisering og 
overvågning. Konsekvensen er, at der opstår et ”reguleringsspil”, hvilket trækker i retning af en ny 
form for desperate governance, det vil sige en netværksorienteret styringsstruktur, hvor mange 
enheder og subjekter tilskrives og tilskriver sig en mellemkomst i forskellige lag af overlappende 
regulering”. (Pedersen 2008: 25) 
 
Ser man på NPM med systemteoretiske briller, som jeg forsøger i denne afhandling, er budskabet, 
at man gør klogt i at forholde sig til NPM, hvis den udtrykker den herskende styringslogik, men 
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uden at kaste sig flat på maven. I dette perspektiv er strategisk handlen i den offentlige sektor et 
spørgsmål om at fremstå som legitim og levere ”det rigtige” med udgangspunkt i de ressourcer og 
kompetencer, som organisationen har til sin disposition, men også om at skabe et strategisk 
råderum, der kan sikre organisationens overlevelse. I denne sammenhæng finder jeg det nyttigt at 
inddrage Pfeffer & Salancik’s og diskussion af begreberne ”effectiveness” (effektivitet) og 
”efficiens” (som jeg i mangel af et bedre dansk ord blot vil kalde efficiens). Definitionerne blev 
præsenteret i The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, som 
også har lagt navn til det såkaldte ressurceafhængighedsperspektiv. Perspektivet fokuserer på 
organisationers samspil med og afhængighed af omverdenen, og på den ledelsesopgave det er, at 
reducere den usikkerhed og afhængighed, der følger af dette vilkår.  
 
Pfeffer og Salancik definerer effektivitet som en ekstern standard og efficiens, som en intern 
standard. Mens effektivitet betegner i hvilket omfang organisationen lever op til de ydre krav, og 
om de ydelser, der produceres er de rigtige; handler efficiens om organisationens evne til at yde det, 
der skal til på de ydre linier uden at det kræver al dens energi.5 For at kunne tiltrække de 
nødvendige ressourcer må organisationer fremstå som legitime over for de aktører, der kontrollerer 
ressourcerne. Samtidig er det i organisationens interesse at reducere afhængighedsforholdet og 
dermed øge sin egen autonomi og strategiske råderum, fordi en al for stor grad af afhængighed af 
eksternt definerede effektivitetskrav kan blive et problem, hvis der opstår et pres på de ydre krav. I 
sin yderste konsekvens kan det betyde livet for en organisation, der har mistet sin autonomi i jagten 
på skiftende ydre effektivitetskrav. Derfor må organisationen signalere effektivitet, og ved at 
fremstå som ”effektiv” skabes det strategisk råderum. (Søren H. Jensen, 2003: 74-81)  
 
I forhold til problemformuleringen er begreberne i ressourceafhængighedsperspektivet centrale i 
analysen af, hvilken ydre effektivitet arkivvæsenet har brug for at demonstrere for at legitimere sig i 
forhold til de myndigheder, der kontrollerer dets ressourcer, samtidig med at den administrerer sine 
interne ressourcer på en måde, som tillader størst mulig autonomi og strategisk råderum. Med sit 
dobbelte fokus på effektivitet og efficiens trækker ressourceafhængighedsperspektivet både på det 
systemteoretiske og det processuelle strategiperspektiv.   
 
 

                                                 
5 For at illustrere forskellen mellem de to begreber fortæller Pfeffer og Salencik en historie fra Ronald Reagans tid som 
guvernør i Californien. Reagan var bekymret for at statens universiteter var ved at udvikle sig til udklækningsanstalter 
for kommunister og inviterede universiteternes ledelse til et møde. Rektoren fra Berkely mødet op med en række 
plancher, der viste at uddannelserne var kost-effektive – altså havde en høj indre effektivitet. Ved at svare på 
spørgsmålet om den ydre effektivitet med en planche der illustrerede den indre effektivitet kom rektoren altså til at 
antyde, at hvis man producerede kommunister, så gjorde man det med en høj grad af indre effektivitet. 
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Del 2 
 
4. Operationalisering 
Efter at have udarbejdet en problemformulering og redegjort for det teoretiske apparat, som 
analysen trækker på, vil jeg nu lave en nærmere udredning af, hvordan jeg vil afgrænse analysen, og 
hvordan teorierne vil blive brugt i denne konkrete analysesammenhæng og ved hjælp af den valgte 
empiri.  
 
Mit genstandsfelt er begrebet kulturarven – nærmere bestemt den arkivalske del af kulturarven - og 
den italesættelse, der aktuelt foregår omkring digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse i 
arkivvæsenet, som i denne sammenhæng er afgrænset til at omfatte Statens Arkiver.  
 
Analysen består af tre dele med hvert sit formål, analyseobjekter og analyseniveau, som fremgår af 
følgende figur: 
 
 
Teori Formål  Analyseobjekter Analyseniveau 
Diskursanalyse At identificere italesatte 

meningsfuldheder m.h. p. 
dekonstruktion  

Diskurser 
Diskursordener 
Ækvivalenskæder 
Flydende betegnere 
 

Tekstniveauet 
Den lingvistiske 
dimension af social 
praksis 

Ny-nstitutionel 
teori 

At identificere 
institutionaliseringsprocesser 
der fører til rationelle myter 

Rationelle myter 
Isomorfiprocesser 
Legitimitet 
 

Arkivvæsenet som 
organisatorisk felt & 
samfundsniveau  
 

Det system-
teoreriske 
strategiperspektiv 

At identificere strategiske 
anknytningsmuligheder og 
strategisk råderum 

Effektivitet 
Efficiens 
 

Arkivvæsenet som 
organisatorisk felt & 
Samfundsniveau 
 

 
 
Empirien er den samme i alle tre analyser, og det følger af afhandlingens socialkonstruktivistiske 
udgangspunkt, at empirien primært skal forstås som en kilde til den begrebsliggørelse og 
meningsdannelse, som kontinuerligt finder sted. Kun med tydelige begrænsninger kan empirien 
forstås som nogen be- eller afkræftende instans.  
 
Jeg har tidligere defineret begreberne diskurs og diskursorden, men jeg har endnu ikke forholdt mig 
til spørgsmålet om, hvordan begreberne afgrænses i forhold til en konkret analyse. Her peger 
Jørgensen og Philips på det praktiske problem, at diskurser, hvis man går tæt nok på, vil have en 
tendens til at kunne opløses i myriader af bittesmå diskurser. Derfor anbefaler de, at man i forhold 
til en konkret analyse ser diskurs som et analytisk begreb. Altså en abstraktion man som forsker 
lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme om sin undersøgelse. Det indebærer, at det er 
forskningsformålet, der afgrænser objektet og fastlægger analyseniveauet.  (Jørgensen og Philips: 
149) 
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I forhold til rationelle myter er der, så vidt jeg kan se, et tilsvarende praktisk afgrænsningsproblem, 
som jeg mener, må håndteres på samme måde, nemlig ved at betragte rationelle myter som en 
analytisk konstruktion, hvor forskningsformålet afgrænser objektet og fastlægger analyseniveauet. 
 
Jeg har peget på, at kombinationen af diskursanalysen og den ny-institutionelle analyse er mit 
forsøg på at vise det dialektiske forhold mellem det diskursive og det sociale. Ny-institutionalisterne 
bedriver ikke diskursanalyse, og diskursanalytikerne analyserer ikke institutionaliseringsprocesser, 
(selv om Faircloughs interesse for den sociale praksis dimension og de konstitutive/konstituerende 
effekter af diskurs orienterer hans analyser i den retning).  
Men jeg ser en parallel mellem diskursanalysens interesser for subjektdannelse og 
gruppedannelsesprocesser og den nyinstitutionelle teoris interesse for de sociale processer, der 
konstituerer og konstitueres af rationelle myter. Hos diskursanalytikerne foregår dannelsen af 
individuel og kollektiv identitet efter de samme principper som de diskursive processer, og 
gruppedannelse forstås som reduktion af muligheder. Hos ny-institutionalisterne foregår 
etableringen af legitimitetsskabende rationelle myter ligeledes gennem isomorfe processer, som 
ligeledes kan ses som en reduktion af muligheder. Fælles for begge fænomener er, at de forsøger at 
fastlægge betydning inden for et domæne, men er altid i fare for at blive undermineret af det 
konstituerende ydre. Det gælder uanset hvilken position fænomenet betragtes fra.   
 
Faircloughs analyse er typisk meget lingvistisk orienteret, mens jeg vil være mere optaget af 
sociologisk at afdække diskursernes tilblivelses- eller afkodningsveje. I min analyse er jeg derfor 
særligt interesseret i at læse mine tekster som dele af en intertekstuel kæde og i den artikulering af 
forskellige diskurser, der ændrer på grænserne både inden for diskursordenen og mellem forskellige 
diskursordener. Jeg opfatter således kulturarv, digitalisering og brugerinddragelse som 
diskursordener, hvis grænser indadtil og udadtil skifter som følge at nye former for artikulering af 
forskellige diskurser.  
 
Så vidt den deskriptive del af analysen. Den anden del af min analyse går ud på at anvende det 
valgte strategiperspektiv som samlelinse for de to analyser med henblik på at identificere det 
strategiske potentiale, der ligger i sproglige handlinger og (afmontering af) rationelle myter. 
 
Da afhandlingen dybest set handler det om, hvordan arkiver skal fungere og forstås i det sen-
moderne samfund, og jeg vil indlede mit analyseafsnit med en kort introduktion til arkivvæsenet. 
Herefter vil afhandlingen omfatte en introduktion til fænomenerne kulturarv, digitalisering af 
kulturarv og brugerinddragelse efterfulgt af en analyse af de to sidstenævnte. Analyseafsnittene er 
opbygget efter den samme struktur; først en gennemgang af empiriens italesættelser vedrørende de 
to områder. Rækkefølgen er her, at jeg først gennemgår de rapporter, der udgår fra ministerier og 
styrelser. Derefter ser jeg på arkivvæsenets egne italesættelser vedrørende organisationens funktion 
og formål, og hvordan disse relaterer sig til den italesættelse, der findes i de ministerielle rapporter. 
Ud fra de forhold, der træder frem af denne gennemgang vil der blive foretaget to analyser: en 
diskursanalytisk, en institutionel. Endelig vil jeg benytte den systemiske strategitilgang til at samle 
pointerne fra de to analyser i et handlingsperspektiv. 
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5. Analyse 
 

5.1. Arkivvæsen   
Arkiver er et gammelt fænomen, som oprindeligt er vokset ud af det praktiske behov, som kongen, 
kirken og andre administrative enheder havde for af styre skatteopkrævning og andre vigtige 
opgaver. En del af kongens arkiver fulgte ham således tidligere på rejser rundt i landet, pakket i 
skrin eller brevkister. Rigsarkivet blev oprettet ved lov i 1889 ved en sammenlægning af 
Gehejmearkivet og Kongerigets Arkiv. Ved samme lejlighed blev der oprettet en række 
provinsarkiver, der skulle stå for indsamlingen af den statslige lokaladministrations arkivalier. 
København har siden middelalderen varetaget sine egne arkivfunktioner, og i løbet af de sidste 100 
år har en række kommuner oprettet stadsarkiver. Statens Arkiver og stadsarkiverne, som er oprettet 
ved lov, kaldes offentlige arkiver. Desuden findes en række specialarkiver af privat eller delvis 
privat proveniens f. eks. Arbejderbevægelsens Arkiv og en lang række lokalhistoriske arkiver. 
Arkivvæsenet er altså andet og mere end Statens Arkiver, som dog er langt den største og – sammen 
med Københavns Stadsarkiv - den ældste aktør på banen. Af praktiske grunde inddrager denne 
afhandling kun Statens Arkiver i analysen. 
 
Denne introduktion omfatter en gennemgang af en række overordnede udviklingstræk vedr. Statens 
Arkiver som organisation og funktion fra den første arkivlov i 1889 over den første moderne 
arkivlov i 1992, resultatkontrakternes indførelse i 1994 til Statens Arkivers nugældende strategi og 
resultatkontrakt med Kulturministeriet.  Set i forhold til min problemformulering skal denne 
introduktion give et svar på, hvad det er for en branche, der opereres i, hvilke logikker den betjener 
sig af, og dermed hvilke rammer dens aktører har for at agere strategisk.  
 
Den første arkivlov fra 1889 var en lov om oprettelsen af Rigsarkivet og om lønninger for de 
ansatte embedsmænd. Loven fra 1889 nævner ikke bevaring, kassation og tilgængelighed, som 
bliver kernen i senere arkivlovgivning. Om selve opgaven hed det kun, at hovedarkivet skulle bestå 
af centraladministrationens arkivalier ”så langt frem i tiden, som det måtte blive vedtaget af de 
enkelte ministerier”, og om provinsarkiverne, at de skulle ”dannes ved afleveringer fra 
vedkommende embedsarkiver, ligesom kommunale og godsarkiver kunne optages i dem”.  
 
Den første moderne arkivlov får Danmark i 1992. Af forarbejderne til loven fremgår, at 
fremsættelsen af lovforslaget sker ”under hensyn til de samfundsmæssige interesser, der knytter sig 
til offentlige arkivers virksomhed”, og at det er inspireret af en lang række vestlige lande, der 
ligeledes har følt et behov for en sådan samlet lovgivning. Det fremgår, at den nye lov knytter sig til 
to lovgivningsområder. Dels er den en del af kulturbevaringslovgivningen på linje med f.eks. 
museumsloven, dels er den en del af den almindelige forvaltningsretlige regulering, hvor den 
supplerer bl.a. offentlighedsloven. Om bevaring af arkivalier hedder det i bemærkningerne til 
lovforslaget, at ”et grundlæggende element i en lovgivning på området er ... en fastlæggelse af de 
offentlige myndigheders ansvar med hensyn til bevaring af dokumentationsmateriale af væsentlig 
betydning for borgernes retssikkerhed, det offentliges dokumentationsbehov samt for forståelsen af 
landets historie.” Om tilgængeligheden til arkivalierne hedder det, at lovforslaget har til formål ”at 
skabe den størst mulige åbenhed med hensyn til arkivadgang”. 
 
Ifølge § 4 i den senest reviderede udgave af loven formuleres formålet med Statens Arkiver i 
følgende punkter: 
1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold 
af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,  
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2) at sikre muligheden for kassation af ikke- bevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde 
med de myndigheder, der er omfattet af denne lov,  
3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,  
4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier,  
5) at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.  
 
Loven fastsætter med andre ord rammerne for, hvilke arkivalier, der skal bevares, hvilke arkivalier, 
der må kasseres og endelig for, hvilke arkivalier, der skal være tilgængelige for offentligheden og 
på hvilke vilkår.  Mens 1889-loven fastsatte, at det var de enkelte ministerier, der afgjorde, hvad der 
skulle bevares og hvor længe, bemærkes det i forarbejderne til 1992-loven, at myndighederne ikke 
længere ”på egen hånd må foretage kassation af arkivalier”. 
 
I samme lovforslag kan man om hovedformålet ”bevaring” læse følgende: ”Arkivernes formål er at 
sikre dækkende dokumentation for beskrivelse og analyse af det danske samfund og dets udvikling i 
flest mulige aspekter. Den primære genstand for denne målsætning er den danske statsforvaltnings 
arkivalier. Dette har delvis historiske årsager, men skyldes navnlig statsforvaltningens centrale 
placering i samfundslivet. Imidlertid er det statslige område ikke tilstrækkeligt til at formidle et 
fuldstændigt billede af det danske samfunds tilstand og udvikling gennem tiderne. Det indgår derfor 
også som led i arkivernes målsætning at bidrage til bevaringen af primær og amtskommunale 
arkivalier og af private arkivalier af historisk værdi. På det private område opfylder statens arkiver 
deres målsætning ved systematisk indsamling af arkiver fra fremtrædende personer og 
virksomheder…  Rigsarkivet og landsarkiverne indsamler arkiver fra foreninger og privatpersoner, 
navnlig sådanne, som har spillet en fremtrædende rolle i det politisk-administrative liv.” 6 
 
Om det andet hovedformål tilgængelighed hedder det, at ”lovforslaget har til formål at skabe den 
størst mulige åbenhed med hensyn til arkivadgang”. Der henvises til ”den debat, der med 
mellemrum opstår om offentligheden og den historiske forsknings adgang til arkivalier”, og det 
understreges, at den nye lovgivning tilsigter ”større gennemsigtighed for borgerne.”  
 
Så vidt den lovgivningsmæssige ramme om Statens Arkivers virksomhed i 1992, men allerede i 
1994 føjes endnu en styringsmekanisme til, da Statens Arkiver får sin første resultatkontrakt med 
Kulturministeriet. I 1997 gør Statens Arkiver status over resultaterne. Poul Olsen, som dengang var 
arkivar (og nyuddannet MPA’er), skriver, at formålet med kontrakten var ”at sikre bedre politisk 
styring, og at effektivisere drift og opgaveløsning”. Denne første kontrakt skulle danne grundlaget 
for fremtidige kontrakter i den forstand, at der skulle opstilles ”produktivitets- effektivitets- og 
kvalitetsmål, der kunne danne udgangspunkt for en planlægning og prioritering af 
aktivitetsområderne”. Olsen nævner, at Statens Arkivers resultatkontrakt var atypisk, fordi den 
lagde hovedvægten på Statens Arkivers interne forhold. Den samlede vurdering af 
resultatkontraktarbejde, var ifølge Olsen positiv: Statens Arkiver havde nu ”råd til at nå resultater”. 
Ganske vist var der nu ”en endnu dybere kløft mellem opgaverne og deres principielle 
uoverkommelighed, end vi tidligere har set” men der var også ”bygget bro mellem de krav, der 
stilles til Statens Arkiver, og Statens Arkivers mulighed for at honorere dem” (Olsen 1997) 
 

5.2. Kulturarv, digitalisering og brugerinddragelse 
Ordet kulturarv er ikke nævnt i arkivloven, men som det vil fremgå, dukker ordet efterhånden op i 
flere op i flere og flere sammenhænge. Det bruges formentlig første gang i forbindelse med 

                                                 
6 Lovforslag nr. 182 om offentlige arkiver fremsat den 22. januar 1992.  
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museumsloven i 1984, men synes at leve en lidt hengemt tilværelse indtil oprettelsen af 
kulturarvsstyrelsen i 2002. Da den store danske encyklopædi udkom med bindet ”K” i 1998 var 
ordet kulturarv således slet ikke med, men siden har det fået en renæssance. Bernard Eric Jensen 
viser, at en simpel googlesøgning på ordet kulturarv gav 39.000 hits i 2004 og 384.000 hits i 2008, 
hvilket får ham til at skrive, ”at ordet er gået hen og blevet en rigtig slager – et refræn, de fleste 
helst skulle nynne med på, som folk bør hæge om og lade sig inspirere af” (Jensen: 10)  
 
Jensen peger på, at den accelererende brug af ordet falder sammen med, at kulturarv gøres til et 
nøglebegreb i den partipolitiske diskurs, hvilket han ser som udtryk for, at kulturarvspleje ikke kun 
er med til at opretholde fællesskaber, men også avler dybtgående konflikter mellem ”os” og ”dem”. 
Jeg ønsker ikke at gå nærmere ind i den konfliktdimension, som Jensen her liner op. Ikke fordi det 
er uinteressant, men fordi diskussionen rammer ved siden af det, der er mit ærinde i denne 
afhandling. Jeg er til gengæld interesseret i at diskutere Jensens pointer omkring udgrænsning og 
flerstemmighed i relation til spørgsmålet om arkivernes funktion i det senmoderne, hvilket jeg skal 
vende tilbage til.     
 
Jeg vil ikke slavisk gennemgå kulturarvsbegrebets historie og udvikling, men blot pege på et par 
highligts. I 2005 nedsatte Kulturministeriet 7 kanonudvalg, der skulle udmønte en kanon, der skulle 
give folk ”fantastiske muligheder for at stifte bekendskab med 96 unikke værker fra den danske 
kulturarv”. Samme år udgiver Kulturarvstyrelsen i samarbejde med Realdania rapporten ”Kulturarv 
– en værdi fuld ressource for kommunernes udvikling” som sætter fokus på ”de fordele, som 
kommunerne kan opnå ved at inddrage kulturarven mere aktivt i deres kommende 
kommuneplaner”. Senere følger ”Kulturarv – et aktiv” med anbefalinger fra de fire kommuner, der i 
første omgang fik lov at kalde sig ”kulturarvskommuner”.  

Kulturstyrelsens definerer selv kulturarv på følgende måde: ”Den danske kulturarv omfatter alt, 
hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, 
bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori 
disse spor er anbragt. Det vil sige hele samfundsudviklingen frem til i dag. I Danmark sondrer vi 
mellem den faste kulturarv (bygninger, broer, gravhøje), den løse kulturarv (genstande, som ofte 
opbevares på museer, i arkiver eller på biblioteker) og den immaterielle kulturarv (for eksempel 
egnsretter, folkeviser eller Bournonville-balletten).” (Citeret fra Dybdahl: 15)  

Temaet ”digitalisering af kulturarven” kommer på banen, da der som led i den mediepolitiske aftale 
for 2007-2010, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forskellige forslag til 
digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. I 2009 kom den endelige rapport 
(herefter digitaliseringsrapporten) fra digitaliseringsudvalget.7 Rapporten indleder med at fastslå, at 
udgangspunktet for arbejdet har været en formulering i regeringsgrundlaget ”Mulighedernes 
Samfund” fra november 2007, hvor der om er digitalisering af kulturarven står følgende: 
 
”Kulturarven har væsentlig betydning for danskernes identitetsfølelse i en globaliseret verden, og 
kunst og kultur får i disse år en stigende betydning. Regeringen vil derfor fortsætte arbejdet med 
formidling af den danske kulturarv nationalt og internationalt”. Det fremgår videre, at nedsættelsen 
af udvalget var inspireret at en række fælleseuropæiske initiativer og en opfordring fra Det 
Europæiske Råd til at udarbejdelse af nationale strategier for digitalisering af kulturarven. Det slås 

                                                 
7 Arbejdsgruppen bestod bl.a. af repræsentanter fra en lang række statslige kulturinstitutioner, herunder Statens Arkiver, 
samt en række ministerier.  
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fast, at rapporten primært vedrører digitalisering af kulturarvsmateriale, som foreligger i analog 
form, såkaldt retrodigitalisering (i modsætning til digitalt født materiale).  
 
Arbejdsgruppens kommissorium var at udarbejde forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, 
prioriterede dele af kulturarven med et overordnet fokus på bevaring, formidling og 
tilgængeliggørelse af kulturarven på baggrund af en bevaringsfaglig, formidlingsfaglig og 
samfundsøkonomisk bedømmelse. Det fremhæves, at mindst én af løsningsmodeller skal kunne 
finansieres inden for kulturarvsinstitutionernes ordinære driftsbevillinger.  
 
Rapporten fremstiller digitalisering af kulturarven som et helt uproblematisk fænomen, og som en 
teknisk løsning på et praktisk problem. Rapporten forholdes sig tavst til det forhold, at kulturarven 
forandrer sig, når den formidles digitalt. Både fordi noget fremhæves på bekostning af noget andet, 
men også, og fordi hele formidlingstænkningen påvirkes, når digitale teknologier involveres. (Lund 
m.fl. 2009). Dette spørgsmål skal jeg vende tilbage til i analyseafsnittene.  
 
Temaet brugerinddragelse dukker for alvor op i den offentlige danske kulturindustri, da et udvalg 
under kulturministeriet i oktober 2008 udgiver et inspirationskatalog ved navn Reach Out! – 
brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. I kølvandet følger et initiativ under Center for 
Kultur og Oplevelsesøkonomi8, som over en tre-årig periode administrerer i alt 5 mio. kr. Halvdelen 
af pengene uddeles som økonomisk støtte til projekter. Resten går til facilitering af et netværk, hvor 
erfaringer og ny viden udveksles ved konferencer o.lign. I 2009 følger Kulturministeriet op med 
strategien Kultur for alle - kultur i hele landet. 
 
Begrebet brugerinddragelse breder sig som en del af en bølge, som i de seneste år er skyllet ind over 
den offentlige sektor ikke bare i Danmark, men i en stor del af verden. Temaet er bl.a. behandlet i 
Janet Newman og John Clarkes bog ”Publicness, Politics and Power. Remaking the Public in Public 
Services”. 
 
I bogen undersøger Newman og Clarke den forandring, den offentlige sektor har undergået. De 
gennemgår forskningen på området, hvor nogle med beklagelse peger på, at der er tale om en ny-
liberal trend, der hylder forbrugerismen og undergraver velfærdsstaten. Andre fremhæver, at det er 
den verdensomspændende finanskrise, der nødvendiggør, at borgerne må gøre mere selv og mere 
for hinanden. Andre igen peger på de spændende nye muligheder som bl.a. internettet tilbyder for at 
aktivere borgerne i en ny form for medborgerskab både inden for og på tværs af nationalstaterne. 
Janet Newman og John Clarke hører hjemme i den sidste kategori. Deres tilgang er konstruktivistisk 
og deres hovedantagelse er, at indholdet i begrebet ”publicness” skabes i en løbende og dynamisk 
proces, som er uforudsigelig, men påvirkelig. I et eksempel fra bogen peger Newman og Clarke 
bl.a. på et eksempel fra den britiske biblioteksverden, hvor selvforståelsen om at være bærere af 
værdier som lighed, åbenhed og neutralitet blev udfordret af undersøgelser, der viste, at der var 
store grupper af befolkningen, som bibliotekerne aldrig nåede. Resultatet blev, at der blev skabt et 
nyt værdigrundlag for bibliotekerne, som bl.a. indebar, at bibliotekerne begyndte at opsøge 

                                                 

8 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) er en offentlig, selvejende institution stiftet i 2008 af 
Kulturministeriet og Økonomi- og erhvervsministeriet i fællesskab. Baggrunden for oprettelsen af CKO er en aftale 
indgået i 2007 mellem regeringen (V og K) og S, R, DF og SF om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i 
Danmark. 
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borgerne, og at bibliotekarernes kompetencer blev bragt i spil på nye måder som facilitatorer for 
forskellige borgerinitiativer.   
 
I afsnittet neden for vil jeg se på, hvordan Statens Arkiver italesætter arbejdet med kulturarven, 
digitalisering og brugerinddragelse. Umiddelbart kan jeg dog konstatere, at Statens Arkiver hverken 
i resultatkontrakten 2009-2015 eller i Statens Arkiver 2015 bruger formuleringen ”digitalisering af 
Kulturarven” – og heller ikke ”brugerinddragelse”. Forklaringen kan være den simple, at Statens 
Arkiver 2015 udgives i 2007, altså inden de ministerielle rapporter kommer på gaden. Når jeg 
alligevel anser det for relevant at inddrage Statens Arkiver 2015, er det fordi jeg kan konstatere, at 
resultatkontrakten både henviser til og trækker på formuleringerne i Statens Arkiver 2015. Desuden 
anser jeg det for selvfølgeligt, at der i branchen tales om både digitalisering af kulturarven og 
brugerinddragelse inden fænomenerne findes på tryk i de officielle rapporter.  
 

5.3. Italesættelser og diskursanalyse  
 
Digitalisering af kulturarven 
Jeg har ovenfor gennemgået arkivlovgivningens italesættelser vedr. arkivers formål og funktion, og 
kort beskrevet, hvordan kulturarven og brugerinddragelse er blevet noget af det, man taler om i den 
offentlige kulturindustri. 
 
Jeg vil nu se på, hvordan der tales om ”digitalisering af kulturarven” og ”brugerinddragelsen”. 
Fokus vil være på den meningsdannelse og argumentation, der kommer til udtryk i diskurserne. Jeg 
vil se på, hvordan der argumenteres fra forskellige positioner, og på de problemer og løsninger der 
forbindes med teknologierne digitalisering og brugerinddragelse. 
 
I digitaliseringsrapporten hedder der, at kulturarven er ”nationens hukommelse”, ”fundamentet for 
Danmarks identitet som et vidensamfund”, og ”et helt centralt råstof for fremtidens videnøkonomi” 
Desuden, at ”Kulturarvens aktive videreførelse og brug er grundlaget for vor eksistens som en 
kulturnation.” Desuden henvises til regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund”, hvor der står: 
”Kulturarven har væsentlig betydning for danskernes identitetsfølelse i en globaliseret verden.  
Videre hedder det i rapporten, at kulturarvens store omfang er en udfordring for mulighederne for 
”læring, formidling og forskning”, men også at den digitale formidling giver ”et nyt, hidtil aldeles 
ukendt perspektiv for, hvor mange mennesker der kan få adgang til, og bruge, kulturarven. Når 
kulturarven digitaliseres, kan den pludselig gøres tilgængelig med et museklik og bliver dermed 
tilgængelig for enhver, døgnet rundt, uden begrænsninger, i hele landet – ja, principielt hele 
verden. Digitalisering af kulturarven åbner nye muligheder for enhver kategori af brugere. Alle vil 
kunne blive klogere på Danmarks kulturelle og historiske arv. For den interesserede borger åbner 
sig et nyt univers med let adgang til langt mere detaljeret viden og til autentiske kilder vedrørende 
et utal af emner. Det giver stærke kulturelle oplevelser til utallige mennesker og et rigere og mere 
nuanceret indhold til begreber som national identitet og historisk forståelse. Den særligt 
interesserede borger fra udlandet, f.eks. den potentielle turist, får også helt nye muligheder for at 
erhverve sig et nuanceret billede af Danmark – ikke mindst gennem værktøjer som den nye 
europæiske kulturarvsplatform Europeana. 
 
Herefter nuanceres billedet af, hvad forskellige brugere antages at kunne få ud af digitaliseringen. 
Om den uddannelsesøgende hedder der, at den digitaliserede kulturarv giver ”nye 
læringsoplevelser” og ”lejlighed til at omgås et materiale af høj videnkvalitet, som samtidig byder 
på reel frihed til at gå på opdagelse i et uudtømmeligt materiale, anvendeligt i et utal af 
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undervisningsforløb”. Desuden, at man med den digitaliserede kulturarv til rådighed, med dens 
ægte dybde og detaljerigdom kan erhverve sig ”en helt ny grad af kompetencer i forhold til 
bearbejdning og aktivering af nuanceret viden; kompetencer, der er uundværlige for dem, både som 
mennesker, som borgere og som fremtidige aktører på arbejdsmarkedet.” 
 
Om forskeren, der i forvejen bruger ”kulturarven som råmateriale” hedder det, at digitaliseringen 
ofte betyde et kvantespring fordi den lette adgang til kilderne, og ikke mindst adgang til søgninger i 
dem på tværs af materialetyper med ny kombinationsmuligheder til følge, betyde” et helt nyt 
videnniveau” med de muligheder det indebærer for den enkelte forsker. Det betyder nye muligheder 
for samarbejde, også på tværs af landegrænser. ”Hermed kan dansk kulturarv og kilderne til den for 
alvor træde i karakter som noget, der trækker udenlandske forskere til samarbejde med danske 
institutioner og styrker Danmarks placering i den globale videnproduktion og -formidling.” 
 
I forhold til turisten og den interesserede netbruger verden over, hedder det, at den digitaliserede 
kulturarv er ”et åbent vindue til Danmark som spændende ferieland, gammelt kulturland og 
moderne, innovativt samfund med dybe rødder. For den professionelle kulturskaber og den kreative 
iværksætter er kulturarven, som for forskeren, et uundværligt råstof. Men for den nyskabende 
betyder digitaliseringen et endnu større løft til kulturarvens værdi, for letheden af den digitale 
formidling giver iværksætteren mulighed for hurtigt at skabe helt nye produkter på nettet.” 
 
Med et diskursanalytisk blik kan man hæfte sig ved, at betegnelsen kulturarven træder ned i det 
betegnede og gør kulturarven til en betegner, der peger forskellige steder hen. Kulturarven betegner 
nationens hukommelse, den historiske arv, og indikerer en lighed mellem den måde hvorpå jordisk 
gods eller biologiske egenskaber nedarves, og den måde hvorpå forfædrenes kultur overgår til 
efterfølgende generationer. Betegneren peger også på stærke kulturelle oplevelser, og - hvis vi 
følger Bernard Eric Jensen - dybtgående konflikter mellem ”os” og ”dem”. 
 
På samme måde kan man pege på, at den digitaliserede arkivalske kulturarv – betegner en neutral 
transportproces som giver en mere effektiv adgang til nationens hukommelse, et hidtil ukendt 
perspektiv for opnåelse af viden og oplevelser. Andre peger på, at digitaliseringen af kulturarven 
accentuerer de dilemmaer, som forestillingerne om kulturarvens entydighed bygger på. 
 
Fordi ”kulturarv” og ”digitalisering af kulturarven” kan betydningstilskrives på forskellige måder, 
bliver der tale om det fænomen, som Laclau kalder flydende betegnere, og som Jørgensen og 
Philips peger på som en indikator for en diskursorden (Jørgensen og Philips: 154) 
 
Jeg opfatter således digitalisering som en lokal diskursorden, der har rødder i en mere overordnet 
diskursorden vedrørende teknologi i en ækvivalenskæde med udvikling, fremskridt og effektivitet. 
Tilsvarende opfatter jeg kulturarv, som en lokal diskursorden, der har rødder i en mere overordnet 
diskursorden vedrørende produktion og formidling af viden om historie og identitet.  
I forestillingen om digitalisering af kulturarven mødes den diskursorden, der vedrører produktion og 
formidling af viden om historie og identitet med en diskursorden vedr. digitalisering. Det tages for 
givet, at den effektivitet, der forbindes med digitalisering, kan kobles med kulturarvsdiskursen og 
resultere i en mere effektiv formidling af kulturarven. 
 
Niels D. Lund peger på, at fænomenet ”digitalisering af kulturarven” repræsenterer to dialoger/ 
kulturformer: en diakron mellem fortid og fremtid og en synkron mellem historie / kultur og 
naturvidenskab/ teknologi. Den diakrone dialog repræsenterer et kryds, hvor det gamle og støvede 
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via teknologien kan aktiveres og eksponeres på nye måder, og den nye, uforståelige og flygtige 
teknologi kan afmystificeres og gøres fortrolig via koblingen med det kendte og bestandige. Det 
afspejler, skriver Lund, ”den senmoderne orden og dagsorden, der er sat af globalisering og 
medieudvikling: spændingsfeltet mellem rodløshed og overskuelighed, frihed og binding”.  
 
Den synkrone dialog repræsenterer en sammenkædning af to kulturformer historie/kultur over for 
naturvidenskab/teknologi, der traditionelt har været modsætninger. Om den synkrone krydsning 
skriver Lund optimistisk, at den har ”været igangsættende, accentureret funktioner, roller, processer 
og formål i og på tværs af samfundets hukommelsesinstitutioner; de har igangsat nye 
kommunikationssituationer med gammel ”virkelighed” over for ny ”gengivelse”, indbudt til ny 
flerfaglighed, fornyet folkelig oplysning, inspireret tunge fondsbestyrelsers bevillinger og nye 
studerende opgaveskrivning.” (Lund: 17)   
 
Spørgsmålet er, hvilken betydningstilskrivning Statens Arkiver benytter sig af. Ordet kulturarv ikke 
findes i arkivloven, men Rigsarkivaren etablerer sammenhængen, når han i Statens Arkiver 2015 
oversætter bestemmelsen til at handle om ”at sikre bevaringen af den arkivalske kulturarv, dvs. 
bevaringen af en dækkende dokumentation for beskrivelse og analyse af det danske samfund og 
dets udvikling i flest mulige aspekter og muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige 
arkivalier.” Hermed indarbejdes en positiv værdimarkering. Kulturarv er således det, der har 
”historisk værdi”. Det, der er uden værdi, kan kasseres. Ja, faktisk er det en del af Statens Arkivers 
formål at sikre kassation af ”ikke-bevaringsværdige arkivalier” jf. arkivlovens § 4, stk. 2. 
Markeringen viser, at der er tale om en essentialistisk historieopfattelse, altså at historien er en 
fortælling med en kerne, som kan og bør dokumenteres. Netop fordi historien opfattes som havende 
en kerne, bliver det muligt at tale entydigt om bevaringsværdigt og ikke bevaringsværdigt, og det 
bliver muligt at dyrke forestillingen om arkivet som et neutralt opbevaringssted.  
 
I modsætning hertil vil man med et socialkonstruktivistisk perspektiv pege på, at vores billede af 
historien er blevet til i en kamp om betydningstilskrivningen, der er parallel med den om 
betydningstilskrivningen af ord, som diskursanalysen praktiserer. I denne optik vil arkivet fremstå 
som en funktion, der er i høj grad er med til at skabe arkiverne og dermed den ”virkelighed”, som 
eftertiden kan grave i, når de søger viden om fortiden. Den canadiske arkivforsker Terry Cook 
beskriver, hvordan historikere og arkivarer i fællesskab har plejet myten om arkiverne som et 
neutralt opbevaringssted og arkivaren som kombinationen af kustode og vidende turguide, der 
overlader enhver form for meningsdannelse til historikeren.9 

                                                 
9 ”They [the records] are continually reappraised for their ”value” when the archivist decides, against the realities of 
huge backlogs, limited resources, and pressing external and professional demands, which records are to enjoy all or 
only some of the numerous subsequent archival processes, more or less in the following sequential order: placing the 
records into more “logical” arrangements and groupings, providing varying levels of technical processing for machine-
dependent film and sound archives and computer-generated digital records; analyzing series and groupings of records to 
highlight the salient people, places, ideas, and events, in the mere paragraph or two of a typical archival description, for 
a series of records that may contain a million pages or a thousand images, creating for some of the records more 
detailed catalogs, listings, or finding aids or specialized or thematic guides, furnishing conservation services and 
stabilization of the physical recording media; implementing migration (..) to new storage media and new viewing or 
software platforms as old environments deteriorate or become obsolete; storing in premium environmental conditions or 
less so; copying for preservations or diffusion by microfilming or digital scanning; and finally – and the function most 
visible to researchers – deciding (through many complex processes, including the archivist’s own education and 
experience) which of all these heavily filtered records, by choices already made by all the preceding processes, should 
be featured in exhibitions (in-house and online) publications, educational outreach programs, specialized reference 
service guides, and online finding aids and digitized images of actual documents. And that same initial archival 
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I regeringsgrundlagets formuleringer bygges der videre den essentialistiske historieopfattelse, som 
bliver til en essentialistisk identitetsopfattelse, når kulturarven præsenteres som kilden til 
danskernes identitetsfølelse i en globaliseret verden. Logikken er, at hvis man kender historien, 
bliver man klogere og mere rodfæstet i sin egen identitet. Der fremmanes et billede af en til en 
relation mellem historien og identiteten, som ligger langt fra den socialkonstruktivistiske 
grundtanke om, at det er forestillingen om fællesskabet og italesættelsen af fællesskabet, der udgør 
det brændstof, der holder fællesskabet i live. 
 
I Statens Arkiver 2015 udlægger Rigsarkivaren Statens Arkivers vision, mission og strategiske mål: 
Visionen er, at ”Myndigheder, offentlighed og medarbejdere anerkender Statens Arkiver som en 
effektiv, levende og brugervendt kulturinstitution, der på arkivområdet placerer Danmark som et 
forgangsland.” Missionen formuleres på følgende måde: ”Fremtiden tro bevarer og formidler vi 
autentisk dokumentation til en virkelig historie” 
 
Der formuleres 3 strategiske mål, hvoraf det ene ”Bredspektret digital formidling” er relevant i 
denne sammenhæng. Det nævnes, at strategien afløser en tidligere med fem strategiske mål, og det 
fremhæves, at et af de gamle mål ”brugervendthed” har været sat på dagsordenen med en sådan 
styrke,” at der er blevet tale om en værdi”.  
 
I forhold til digital arkivering skelnes der i Statens Arkiver 2015 mellem to fænomener. Det ene er 
arkivering af digitalt skabte arkivalier, som ikke er temaet her. Det andet fænomen, som 
Rigsarkivaren kalder ”digital søgning og adgang” kommer tættere på. Der henvises til ”Daisy”, som 
er en arkivdatabase, der kan benyttes til fremsøgning af oplysninger (metadata) om de arkivalier, 
der er afleveret til Statens Arkiver; og til ”Arkivalieronline”, som er den hjemmeside, Arkiver 
benytter til at stille en række digitaliserede arkivalier til rådighed online. Om Daisy og 
Arkivalieronline, nævnes det under et, at de har fremkaldt ændringer i brugernes efterspørgsel. 
 
Om visionen hedder det videre, at ”Statens Arkiver skal gøre den digitale formidling mere 
bredspektret ved at gennemføre nye programmer for scanning og digital tilgængeliggørelse af 
arkivalier, (…), ved at forhandle adgang for alle til individuelle digitaliseringsordrer af en vis 
størrelse, og ved udnyttelse af nettets muligheder for interaktivitet med borgerne. Statens Arkiver 
skal forbedre de digitale søgemuligheder i Daisy ved inddatering af søgeord til struktureret 
søgning, ved adgang til scannede billeder af udvalgte søgemidler og ved komplettering af 
inddateringerne vest for Storebælt. I forlængelse heraf skal Statens Arkiver målrettet øge 
medarbejdernes kompetencer (…)” 
 
En forskel mellem digitaliseringsrapportens og Rigsarkivarens måde at tale om digitalisering af 
kulturarven på ligger i forestillingerne om nytteværdien af den viden, som kulturarven giver adgang 
til og i specifikationerne af, hvordan den rå digitalisering får nytteværdi for brugerne. 
 
Mens digitaliseringsrapporten taler om, at digitalisering af kulturarven vil medføre nemmere adgang 
til og dermed større viden, flere kulturelle oplevelser, mere historisk forståelse, bedre 
forudsætninger for at fungere som mennesker, som borgere og som fremtidige aktører på 
arbejdsmarkedet, og - måske - en højere grad af national identitet, så taler Rigsarkivaren om, at 
kulturarven er vigtig for den kritiske traditionsbevidsthed.  
                                                                                                                                                                  
appraisal decides, with finality, which records are to be destroyed, excluded from the archives and thus from all these 
subsequent archival processes, thereby effectually removed from social memory, from the “archive”. (Cook: 606) 
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En anden forskel ligger i, at Statens Arkiver nuancerer ”mellemregningerne”. I interviewet med 
Henrik Dybdahl siger Poul Olsen ”Tilgængeliggørelse er en ting. Det er at lægge et råt produkt ud. 
Formidling er berigelse som metadata og way points”. Poul Olsen forklarer, at hvis Statens Arkiver 
lægger alt ”råt” ud, ville det betyde, at ingen ville vide, hvor de skulle lede. Derfor må Statens 
Arkiver bringe sine kompetencer i spil før den digitale tilgængeliggørelse får værdi for brugerne. 
Endnu en anden forskel vedrører ressourcerne. I kommissoriet til digitaliseringsrapporten hed det 
jo, at mindst én af løsningsmodeller skulle kunne finansieres inden for kulturarvsinstitutionernes 
ordinære driftsbevillinger. Her pointerer Statens Arkiver to ting. Det ene er, at digitalisering ikke er 
en hovedopgave – det er ikke nævnt i loven. Det andet er, at man gerne vil digitalisere ”efter ordre”, 
hvilket altså er en pointering af, at der skal følge ressourcer med – eller som Poul Olsen udtrykte det 
i forbindelse med evalueringen af den første resultatkontrakt, at der skal være råd til resultater.  
 
I den empiri, der er analyseret i denne afhandling, er der ingen problematisering af de dilemmaer og 
muligheder, jeg har peget på oven for. Både Statens Arkiver og digitaliseringsrapporten behandler 
digitalisering som et transportproblem.  
 
Brugerinddragelse 
I rapporten Kultur for alle hedder det bl.a.”Alle i Danmark skal have mulighed for at få ejerskab til 
vores fælles kultur og kulturarv.”  Kulturministeriet ønsker at højne brugerinddragelse, gennem en 
forståelse for at kulturen ikke længere kun er for borgeren, men i højere grad med og af borgeren.” 
 
Fokus i Reach Out-projektet ligger ifølge CKOs hjemmeside på tre tendenser og udfordringer: 
”1) Nye brugergrupper: Det er i stigende grad blevet vigtigt for kulturinstitutioner at tiltrække nye 
brugergrupper, fx børn og unge. 
2) Oplevelsesøkonomi: Kulturinstitutionerne skal appellere til et bredt publikum og skabe 
oplevelser, som publikum/brugerne gerne vil betale for. Det kræver at kulturinstitutionerne kender, 
forstår og inddrager publikum. 
3) Kvalitet: Brugerne er blevet mere aktive og medskabende, samtidig med at kunstnerne ofte 
arbejder tværmedielt og i langt mere åbne processer. Det giver kunstnere og kultur- og 
medieaktører nogle nye muligheder for at facilitere interaktionen med brugerne i en kunstnerisk 
eller faglig udviklingsproces. 
 
De tre kulturpolitiske udfordringer beskriver, hvorfor brugerinddragelse og brugerdreven 
innovation er relevant for kulturlivet. Samtidig er brugerinddragelsen en udfordring ift. den 
klassiske kulturpolitiske forestilling om kunst, der grundlæggende er baseret på en 
afsenderorienteret tænkning og begreber som kvalitet og originalitet.” 
 
Brugerinddragelse italesættes her som forståelse for, at kultur ikke kun er ”for borgerne” men ”af og 
med borgere”. Desuden skal brugerinddragelse tiltrække nye brugergrupper, og sikre at publikum 
vil betale for kulturoplevelsen, og sikre at kulturtilbuddene får kvalitet.  
 
Ordet brugerinddragelsen indgår ikke Statens Arkivers italesættelser. Her tales om brugerne og om 
brugervendthed. I Statens Arkiver 2015 skriver Rigsarkivaren, at målet ”brugervendthed” fra den 
tidligere strategi ”har været sat på dagsordenen med en sådan styrke sat på dagsordenen, at der er 
blevet tale om en værdi. Med dette udtryk indikerer han, at Statens Arkiver – måske i modsætning 
til tidligere - har vendt sig mod brugernes behov.  
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I sin udlægning af arkivlovens § 4, stk. 3 og 4, der handler om at stille arkivalier til disposition og 
vejlede borgere og myndigheder i benyttelsen af arkivalier, skriver Rigsarkivaren, at Statens 
Arkiver i sin formidling skal sikre, ”at et så bredt udsnit af befolkningen som muligt kan benytte 
arkiverne og gøre sig bekendt med resultaterne af andres arkivbenyttelse”, og at Statens Arkiver 
derfor også skal sørge for ”arkivaliernes registrering og publikums vejledning”.  
 
I årsberetningen for 2010 fører Rigsarkivaren et bevis for, hvordan det går med digitaliseringen og 
brugerne ved at henvise til, at der er mange flere brugere, end der plejer at være, i hvert tilfælde til 
de digitale ydelser. Det fremgår, at man som et led i forfølgelsen af det strategiske mål om en 
bredspektret digital formidling har gjort 10 millioner dokumenter og 14 millioner indtastninger frit 
tilgængeligt for alle på Statens Arkivers webtjenester, og at disse blev brugt mere end fire millioner 
gange i 2010. Det fremgår også, at de 14 millioner indtastninger er foregået ved frivillig 
arbejdskraft.  I interviewet med Henrik Dybdahl peger Poul Olsen endvidere på, at privatpersoner 
har digitaliseret ca. 10 % af det materiale, som Statens Arkiver ligger inden med og lagt det på 
nettet.  
 
I de ministerielle rapporter peger betegnelsen brugerinddragelse på nye brugergrupper, 
oplevelsesøkonomi, og kvalitet. Logikken synes umiddelbart at være en markedslogik, som 
grundlæggende er baseret på forestillingen om at udbud og efterspørgsel regulerer efterspørgslen og 
sikrer en sammenhæng mellem kvalitet og betalingsvillighed. Brugerinddragelse kan hermed 
identificeres som en lokal diskursorden, der har rødder i en mere omfattende diskursorden vedr. 
efterspørgsel og kvalitet, og som et eksempel på Faircloughs ide om at markedets diskursorden 
koloniserer andre diskursordener. Men betegnelsen synes også åben for betydningstilskrivning i 
retning af en mere åben forståelse af kulturinstitutionernes formål og funktion og borgernes rolle, 
som er i tråd med Newman og Clarkes anbefalinger, hvilket understreges af rapportens bemærkning 
om, at brugerinddragelse er ”en udfordring ift. den klassiske kulturpolitiske forestilling om kunst, 
der grundlæggende er baseret på en afsenderorienteret tænkning og begreber som kvalitet og 
originalitet.” 
 
Rigsarkivarens anvendelse af ordet ”brugervendthed” og formuleringer at formidlingsindsatsen skal 
sikre, ”at et så bredt udsnit af befolkningen som muligt kan benytte arkiverne og gøre sig bekendt 
med resultaterne af andres arkivbenyttelse”, synes dog at fastholde den afsenderorienterede 
tænkning. i en vis udstrækning må den samme logik, men understreger samtidig, at opgaven er en 
anden.  Med henvisninger til den store frivillighedsindsats anstrenger Statens Arkiver sig for at vise, 
at publikumsvendte arbejde ikke bare er for borgerne, men af og med borgerne, men der er ikke tale 
om en refortolkning af de værdier, som arkivet ser sig som bærer af i retning af Newman og Clarkes 
anbefalinger om i hørere grad at opgive kontrollen med produkterne og i stedet engagere og 
involvere borgerne på deres egne præmisser.  
 

5.4. Nyinstitutionel analyse 
Det skal nu undersøges, hvilket billede, der tegner sig af arkivvæsenet og af problemstillingerne 
vedr. digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse, hvis man benytter en ny-institutionel 
tilgang til analysen. Spørgsmålet er her, hvilke rationelle myter der er og har været på spil i forhold 
til arkivvæsen, digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse, og hvordan de har påvirket 
organiseringen af arkiveringsydelsen. Et andet spørgsmål er, hvordan er institutionaliseringen sket, 
og hvilke typer af institutioner (regulative, normative, kognitive) har båret processerne. 
Operationaliseringen tager udgangspunkt i Scotts typologisering og inddeling i analyseniveauer 
med hovedvægten på arkivvæsenet som institutionelt felt og organisatorisk niveau.  
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Som det fremgår af ovenstående gennemgang, var arkiver oprindeligt en praktisk administrativ 
funktion, som institutionaliseres først som kulturbevarende institution og senere også som en 
medgarant for borgernes retssikkerhed, offentlighed i forvaltningen og åbenhed i arkiverne. Med 
indførelsen af resultatkontrakterne i 1994 bliver Statens Arkiver endvidere indlemmet i den 
effektiviseringsdiskurs, der følger af NPM-bølgen.   
 
Institutionaliseringen af arkivvæsenet som kulturbevarende institution fra 1889 er udtryk for en 
normativ institutionaliseringsproces, der understøttes af den rationalitet, som kommer til udtryk i 
den positivistiske udvikling inden for samfundsvidenskaberne, herunder i udviklingen af den 
videnskabelige historieforskning. I en lang årrække er det imidlertid myndighederne selv, der afgør 
hvilke arkivalier, der skal bevares. Gradvist kommer der flere regulative mekanismer i spil, men det 
er først med 1992-loven, at Statens Arkiver officielt ophøjes til at være den institution, som i særlig 
grad har kompetencen til at identificere arkivalier med ”historisk værdi” med den heraf følgende 
myndighed til at fastsætte bestemmelser for området og til at udøve kontrol med reglernes 
overholdelse. Lovreguleringen i 1992 trækker yderligere institutionalisering med sig fordi 
arkivering kobles sammen med den forvaltningsretlige lovgivning og medfører, at arkiverne ses 
medgarant for borgernes retssikkerhed, offentlighed i forvaltningen og åbenhed i arkiverne.  
 
Denne udvikling ses afspejlet i Rigsarkivarens udlægning af Statens Arkivers formål og funktion, 
når han om Statens Arkivers mission i Statens Arkiver 2015 skriver: ”Nu som før er den begrundet 
i arkivernes samfundsmæssige betydning.  Arkiverne spiller en vigtig rolle i moderne retssamfund. 
Borgernes retssikkerhed tilgodeses ved bevaring af dokumentation for afgørelser og rettigheder. 
Der er lovgivet om åbenhed for så vel forvaltningen som arkiverne. Historiske arkiver er vigtige led 
i demokratiske civilisationer. Det er de, fordi historien er med i bevidstheden, når der bliver taget 
beslutninger om fremtiden. Forud går overvejelser og debat, hvor teorier og perspektiver bliver 
konfronteret med udsagn, der er direkte udledt af kilderne. Det er på denne måde, kulturarven er 
vigtig for den kritiske traditionsbevidsthed. Derfor findes der verden over institutioner, der har til 
opgave at bevare den arkivalske kulturarv og stille den til rådighed for offentligheden. Så vel den 
brede befolkning som politikere af enhver observans nærer respekt for betydningen af landets 
historie og dens dokumentation. 
 
Rigsarkivaren er tavs – formentlig fordi han er uenig - omkring det forhold, at arkiver rundt om i 
verden er begyndt at forholde sig til deres egen virksomhed i et nyt lys. Inspireret af den sproglige 
vending og socialkonstruktivistiske tankegang begynder forskere i arkiver verden over at se 
arkivernes virksomhed i et anden ordens perspektiv. Man peger på, at arkivinstitutioner ikke er 
neutrale opbevaringsanstalter og arkivarerne ikke uskyldige kustoder, der objektivt stiller 
samlingerne til disposition for historikerne, men i høj grad er med til at mediere det produkt, som 
brugerne får stillet til disposition. Terry Cook beskriver, hvor vanskeligt dette opgør med egne 
professionelle myter er for arkiverne, og  peger på, at dette forhold afspejler sig i de emner, som 
arkivlitteraturen vedvarende beskæftiger sig med: ”Such rhetoric suggests that archivists have been 
more comfortable managing the records they receive, and honing appropriate methods, processes 
and procedures to do so, but rather less comfortable questioning blurred origins of records; 
discerning structural-functional tensions within records-creating cultures; challenging allegedly 
“natural” orders for classifying, arranging, or describing records; or consciously creating  new 
meanings for the records under archival control. Such reluctance goes back to the origin of the 
profession.” (Cook: 615) 
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Mens Statens Arkivers ledelse således ikke synes interesserede i at problematisere institutionens 
rationelle myter, orienterer man sig til gengæld hurtigt mod den styringsfilosofi, der kommer på 
banen med indførelsen af resultatkontrakterne fra 1994.  
 
Med resultatkontrakten kommer endnu en regulativ mekanisme på banen, mens selve 
strategiarbejdet, må ses som udtryk for en normativ mekanisme. I Statens Arkiver 2015 
kommenterer Rigsarkivaren på de forskellige mekanismer, som nu tilsammen definerer rammerne 
omkring Statens Arkivers arbejde. Han skriver: ”Ude fra de strategiske mål må holdes de 
formålsbestemmelser, som beskriver hvilke funktioner en institution skal varetage. Formålene har 
en længere varighed, ikke fordi de i Statens Arkivers tilfælde er nedfældet i loven, for love kan 
ændres. Varighed har formålene, fordi de udtrykker centrale funktioner for den civilisation, som vi 
ønsker at videreføre.”  
 
Statens Arkivers formål rækker – i hvert tilfælde i Rigsarkivarens italesættelse – ud over de 
strategiske mål ja selv ud over lovgivningen, og er altså begrundet i hensynet til civilisationens 
videreførelse. Her benytter Rigsarkivaren sig af en kognitiv institution, noget der er så naturligt og 
indlejret, at argumenter er overflødige. Selv om regulative, normative og kognitive institutioner 
betegner mekanismer, der på det teoretiske plan gensidigt udelukker hinanden, kan de være til stede 
samtidigt, hvilket Rigsarkivarens italesættelse af Statens Arkivers funktion og formål i Statens 
Arkiver 2015, kan ses som udtryk for. 
 
Pointen understreges af, at Rigsarkivaren peger på det timelige i øvelsen med at udarbejde vision, 
mission og strategiske mål, når han henviser til, at spillereglerne udgøres af ”den herskende styrings 
filosofi”. Ved at udtrykke sig på denne måde signalerer Rigsarkivaren, at han ganske vist spiller 
efter reglerne, men også at en herskende styringsfilosofi har sin tid. Man kan sige, at han på en 
måde udpeger den herskende styringsfilosofi som en rationel myte, ja han peger endda på, at loven 
kan ændres, når og hvis en ny logik erstatter den nuværende, men han er tavs omkring det forhold, 
at arkivernes funktion og formål i sig selv kan ses udtryk for en institutionaliseringsproces.   
 
I en ny-institutionel analyse fremstår digitalisering af kulturarven som rationelle myter i den 
forstand, at det tages for givet, at digitalisering er lig med effektivitet, ligesom det tages for givet, at 
den effektivitet, der i almindelighed forbindes med digitalisering, kan kobles med kulturarven og 
resultere i en mere effektiv formidling af kulturarven.  
 
Der findes ingen lovgivning, der pålægger kulturinstitutioner at digitalisere deres analoge 
samlinger, men som min gennemgang af digitaliseringsrapporten viser, er digitalisering vanskeligt 
at komme uden om, hvis en kulturinstitution vil fremstå som effektiv i omverdenens øjne. Og det er 
tydeligt, at Statens Arkiver synger med på refrænet, om end på en lidt anden melodi. 
 
I forhold til brugerinddragelse synes det institutionelle pres på Statens Arkiver knapt så tydeligt, 
som tilfældet er med digitalisering, og Statens Arkiver synes at forholde sig endnu friere til 
anbefalingerne. I den benyttede empiri ikke noget, der tyder på, at Statens Arkiver tænker på 
brugerinddragelse som kilde til en ny form for selvforståelse i omkring arkivets funktion og formål. 
Til gengæld fremviser de ”effektivitetsbeviser” i millionklassen.  
 

5.5. Den strategiske analyse 
Formålet med dette afsnit er at benytte det valgte strategiperspektiv som en samlelinse for de to 
gennemførte analyser. Udgangspunktet for besvarelsen er antagelsen om, at diskursanalyse og 
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identifikation af de rationelle myter kan bidrage til at identificere et strategiske råderum. For både 
diskurser og rationelle myter gælder, at de tilstræber en betydningsfastlæggelsen, men er altid i fare 
for at blive undermineret af det konstituerende ydre – men det gælder jo uanset om perspektivet er 
organisationens eller Kulturministeriets. Det, jeg ønsker at diskutere, er derfor, om og i hvilken 
udstrækning Statens Arkiver aktivt forholder sig til den kontekst og de handlemuligheder, som 
omgivelserne rammesætter.  
 
I afsnittet om arkivvæsen har jeg peget på, at resultatkontraktarbejdet indvarsler en ny æra for det 
gamle væsen. Pludselig skulle der arbejdes med resultatmål på ydelsessiden og med økonomi- og 
aktivitetsstyring, tidsregistrering og produktionsstatistikker. Der ligger naturligvis ikke noget 
strategisk valg hos Statens Arkiver i forhold til indførelse af resultatkontrakter, det er et krav 
oppefra, men Statens Arkiver tager teknologierne til sig og bruger dem strategisk både udadtil og 
opadtil. Formentlig også indadtil i organisationen, men den side af sagen har ikke været gjort til 
genstand for nærmere undersøgelse i denne sammenhæng. 
 
Med indførelsen af resultatkontrakterne fra 1994 indhentes Statens Arkiver af NPM-bølgen. 
Ifølge Poul Olsen blev der stillet skarpt på ”den interne effektivitet”, og der blev prioriteret mellem 
opgaverne på en ny måde, fordi der fulgte ekstra ressourcer med nogle opgaver og ikke med andre.  
I denne periode foregår der tilsyneladende en vigtig læring i Statens Arkiver m.h.t. hvordan en 
organisation lever op til ydre effektivitetskrav gennem en høj indre effektivitet. 
 
Min analyse af Statens Arkivers italesættelser omkring digitalisering peger på, at Statens Arkivers 
ledelse er bevidste om digitaliseringsdiskursens vigtighed. Når der i Statens Arkivers årsberetning 
2010 henvises til, at indsatsen omkring bredspektret digital formidling har gjort 10 millioner 
dokumenter og 14 millioner indtastninger frit tilgængeligt for alle på Statens Arkivers webtjenester, 
og at disse blev brugt mere end fire millioner gange i 2010, er det et klart forsøg på at fremstå som 
effektive og legitime. Når der endvidere henvises til, at de 14 millioner indtastninger er foregået ved 
frivillig arbejdskraft, bliver digitalisering og brugerinddragelse italesat som to sider af samme sag. 
Brugerne er så glade for den ydelse, som Statens Arkiver kan stille til disposition, at de stiller deres 
arbejdskraft frivilligt til disposition. På denne måde hjælper frivillige både Statens Arkiver (med at 
være effektive), sig selv (med at dyrke deres interesse for slægtsforskning) og andre brugere verden 
over, som får et arsenal af nye søgemuligheder stillet til disposition.  I interviewet med Henrik 
Dybdahl peger Poul Olsen endvidere på, at privatpersoner har digitaliseret ca. 10 % af det materiale, 
som Statens Arkiver ligger inden med og lagt det på nettet.  
 
Statens Arkiver forsøger hermed at vise, at man lever op til de ydre effektivitetskrav. Jeg mener 
også man kan pege på, at de gør det på en måde, der tilstræber autonomi og strategisk råderum. Når 
Poul Olsen i interviewet med Henrik Dybdahl siger, at det at lægge arkivalier ”råt ud” ikke i sig 
selv har nogen værdi for brugerne, må det ses som udtryk for en understregning af at Statens 
Arkivers kompetencer skal i spil, hvis digitalisering skal have værdi. Og når Poul Olsen siger, at 
man ikke har planer om yderligere digitalisering, fordi man ikke har fået ressourcer, er der tale om 
et push-back på linje med den Rigsarkivaren praktiserer, når han pointere, at digitalisering ikke er 
en hovedopgave, men at man gerne vil digitalisere, men ”efter ordre”. 
 
M.h.t. brugerinddragelse kan man konstatere, at Statens Arkiver har haft stor succes med at 
engagere brugerne. De taler ikke om brugerinddragelse, men om brugervendthed, og man må 
konstatere, at der er tale om en form for brugerinddragelse, hvor det er Statens Arkiver, der 
definerer opgaverne og præmisserne for inddragelse.  
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Min konklusion er altså, at Statens Arkivers ledelse handler bevidst og strategisk, når de 
betydningsudfylder arkivets formål og funktion i relation til nogle af ydre effektivitetskrav. Men de 
fravælger en række andre muligheder for betydningstilskrivning, som efter min vurdering også har 
et strategisk potentiale i et fremadrettet perspektiv. Jeg hæfter mig således ved, at Rigsarkivaren 
forholder sig tavst til den internationale diskussion, der i disse år udspiller sig omkring arkivernes 
rolle i medieringen af nutidens adgang til historien gennem arkiverne.  
 
Jeg gør mig ingen forestillinger om, at det vil være ment for arkiverne at se kritisk på de rationelle 
myter, der er bygget op omkring arkivernes formål og funktion, men jeg ser et opbrud i verden 
omkring os. Terry Cook hæfter sig ved at branchens relative tavshed, og konkluderer, at man lukker 
øjnene for dilemmaerne, fordi det er svært at forholde sig til meningsfuldheder, som har bidt sig fast 
og kostet store faglige anstrengelse gennem mange år. Han peger på to modsatrettede 
reaktionsmønstre i arkivverdenen: ”No few archivists still adhere to large portions of the traditional 
professional assumptions, thus rendering it difficult for them to cope with these new record-creation 
realities in a digital world, all while they impose increasingly irrelevant orders and rules around the 
records the acquire and present to researchers. More optimistically, another group of archivists is 
calling for a complete reinvention of archives to acknowledge that these are contingent places of 
power and agency that need new concepts and models to transform them – from modernist to 
postmodernist, from passive custodial to active interventionist, from hierarchical and exclusive to 
networked and inclusive, from dealing at the micro level with impossible volumes of individual 
documents to making archival decisions at the macro level of the records’ context and functionality, 
thus moving the focus for archival activities from records as artifactual products to the complex 
processes of records making.” (Cook: 629) 
 
Hvis arkiverne fulgte Cooks anbefalinger om at søge en større grad af bevidsthed om egne myter og 
om mere aktivt forhold sig til konsekvenserne heraf, ville det, som jeg ser det, blive nemmere for 
arkiverne at give sig hen til digitaliseringsbølgen og at se sig selv i rollen, som facilitator for 
projekter, som i højere grad er defineret på brugernes præmisser, som Newman og Clarke anbefaler, 
fordi man ikke længere skulle stå vagt om en faglig forestilling om arkivets rolle som neutralt 
opbevaringssted for et uberørt dokumentationsmateriale, der giver direkte adgang til fortiden.  
 
Terry Cook ……… 
 
Denne frisættelse i forhold til den positivistiske professionsdiskurs ville, som jeg vurderer det, også 
give et godt udgangspunkt for at arkiverne i endnu højere grad end tilfældet har været, kunne indgå 
i den synkrone dialog, som Niels D. Lund peger har ”været igangsættende, accentureret funktioner, 
roller, processer og formål i og på tværs af samfundets hukommelsesinstitutioner; de har igangsat 
nye kommunikationssituationer med gammel ”virkelighed” over for ny ”gengivelse”, indbudt til ny 
flerfaglighed, fornyet folkelig oplysning, inspireret tunge fondsbestyrelsers bevillinger og nye 
studerende opgaveskrivning.” (Lund: 17) 
 
 
Det strategiske potentiale ligger i kombinationen af opgøret med en række af de faglige myter, 
nytænkning af formålet med funktionen og det formidlingsmæssige potentiale som ligger i både 
digitalisering og brugerinddragelse.  
 



 33

Del 3 
 
6. Sammenfattende analyse 
I denne afhandling er jeg dykket ned i nogle af de italesatte meningsfuldheder, der gælder i min 
branche med henblik på at identificere. Jeg har set på den italesættelse, der aktuelt foregår omkring 
digitalisering af kulturarven og brugerinddragelse i arkivvæsenet, og analyseret fænomenerne fra to 
teoretiske vinkler: en diskursanalytisk og en nyinstitutionel. Desuden har jeg benyttet det 
systemiske strategiperspektiv som samlelinse for de to analyser med henblik på at afdække 
mulighederne for strategiske handling.  
 
Ved hjælp af diskursanalysen har jeg forsøgt at identificere en række centrale diskurser og afdække 
de kæder af betydning, de ækvivalerer og den forskelssættelse, de praktiserer. Jeg har peget på 
diskursernes flydende betegnere for at vise, hvor diskurserne er åbne for betydningstilskrivning. 
Endelig har jeg også forsøgt at vise, hvordan forskellige diskursordener koloniserer hinanden. 
 
Den ny-institutionelle teori har inspireret mig til at lede efter rationelle myter i et forsøg på at 
identificere den logik, der definerer, hvornår en organisation opfattes som legitim i den del af sin 
omverden, der kontrollerer ressourcerne. Ved at kombinere den diskursanalystiske tilgang med ny-
institutionel teori har jeg forsøgt at vise det dialektiske forhold mellem den sproglige dimension og 
de samfundsmæssige og kulturelle processer, der har skabt nogle de rationelle myter, der 
rammesætter arkivvæsenets virksomhed. 
 
I det systemteoretiske strategiperspektiv er antagelsen, at den gensidige afhængighed mellem 
organisation og omverden er så stor, at andres strategier og handlinger må indbygges i ens egen 
tankemåde. Kernen i det strategiske er at afkode betingelserne for handling, og at håndtere de 
forventninger, som andre centrale aktører måtte have – m.h.p. på den ene side må fremstå som 
legitime over for de aktører, der kontrollerer de nødvendige ressourcer, og på den anden side må 
reducere afhængighedsforholdet og dermed øge sin egen autonomi og strategiske råderum. I denne 
sammenhæng har mit udgangspunkt været ressourceafhængighedsperspektivets pointe om, at en 
organisation må bestræbes sig på at reducere afhængighedsforholdet til omverdenen, fordi en al for 
stor grad af afhængighed af eksternt definerede effektivitetskrav kan blive et problem, hvis der 
opstår et pres på de ydre krav.  
 
Jeg har analyseret, hvordan Statens Arkivers ledelse opfatter arkivernes formål og funktion i 
samfundet, herunder hvordan de knytter an til nye ideer som digitalisering og brugerinddragelse. 
Jeg har desuden analyseret, hvordan resultatkontraktarbejdet fra 1994 påvirker Statens Arkivers 
måde at tale om formål og funktion på. Jeg konkluderer, at Statens Arkivers ledelse tydeligt er 
bevidste om behovet for at italesætte virksomheden i relation til de ydre effektivitetskrav. Mere en 
15 års erfaring med resultatkontraktarbejde har lært Statens Arkiver at tale den herskende 
styringsfilosofis sprog og at anvende dens teknologier. Man ser således tydeligt, hvordan der 
trækkes på NPM teknologierne på en måde som dels understreger at effektivitetskravene bliver 
mødt. Jeg mener også at kunne konstatere, at Statens Arkiver bevidst arbejder for at 
meningsudfylde den satte dagsorden ved kontinuerligt at pege på den værdi Statens Arkiver påfører 
samfundet med udgangspunkt i organisationens unikke kompetencer og efficiente 
ressourceudnyttelse. I denne sammenhæng står både digitalisering og brugervendthed centralt.  
 
M.h.t. brugerinddragelse kan jeg konstatere, at Statens Arkiver i høj grad arbejder med at inddrage 
brugerne og kan pege på en hær af frivillige, som yder en meget stor indsats i forhold til 
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digitalisering og tilgængeliggørelse. Derimod viser empirien ingen tegn at Statens Arkiver ser sig 
selv i rolle som facilitator for projekter, der er defineret af andre end dem selv. 
 
Konklusionen er, at Statens Arkiver er blevet dygtige til at fremstå legitime i forhold til den del af 
deres omgivelser, der kontrollerer ressourcerne, og til at sikre sig strategiske råderum. Ved at tale 
om ”den herskende styringsfilosofi” og ved at se på Statens Arkiver formål i relation til denne, 
anlægger Rigsarkivaren et anden ordens perspektiv på strategiarbejdet. Til gengæld afdækker 
analyserne af det empiriske materiale ingen tegn på, at man interesserer sig for de italesatte 
meningsfuldheder, der gælder om arkivernes rolle i samfundet. Jeg erkender, at det er en stor 
udfordring at skulle bidrage til at afmontere egne myter, men jeg peger også på, at der ligger et stort 
strategisk potentiale i at gøre det.  
 
 
7. Konklusion  
 
8. Konklusion  
 
”There is no political power without control of the archive, if not of memory.” Jacques Derrida 
 

”.. a major act of determining historical meaning – perhaps the major act – occurs not when the 
historian opens the box, but when the archivist fills the box..” Terry Cook 

 
 
I denne afhandling har jeg forsøgt at vise, at arkivvæsenet er en stærkt institutionaliseret branche og 
at funktionen arkivering og tilgængeliggørelse bygger på en række rationelle myter om, hvordan vi 
får adgang til fortiden. Jeg har også forsøgt at vise, hvordan funktionen over tid har fået et ændret 
betydningsindhold, og hvordan den her i det senmoderne kobles med andre myter om digitalisering 
og brugerinddragelse.  
 
Jeg har analyseret Statens Arkivers strategiske ageren, og konkluderet, at de er blevet meget dygtige 
til at benytte de teknologier, som blev introduceret sammen med resultatkontraktarbejde. Jeg 
konkluderer imidlertid også, at den samfundsmæssige diskurs i relation til digitalisering og 
brugerinddragelse indeholder en række alternative muligheder for at betydningstilskrive arkivernes 
funktion i det senmoderne, som Statens Arkiver ikke benytter sig af, og ikke kan benytte sig af, 
fordi de synes bundet fordi de er bundtet af en række professionelle myter, som bunder i en 
positivistisk tradition. Jeg konstaterer således, at Statens Arkiver ledelse forholder sig tavst til de 
internationale forskningsdiskussioner, der anlægger et socialkonstruktivistisk perspektiv på arkiver 
og deres funktion i samfundet. I denne optik må man opgive enhver forestilling om 
repræsentativitet, og man bliver nødt til at se på arkivernes samlinger som selekterede, tilskårne 
produkter, som er et resultat af sproglige praksisser, der strukturerer virkeligheden på bestemte 
måder, der får noget til at fremtræde som vigtigt mens andet overses, nedtones eller skæres væk - og 
jo mere vi digitaliserer og jo mere vi formidler desto mere deltager vi aktivt i konstruktionen.  
Det betyder ikke, at vi arkiver bliver overflødige, men det betyder, at man må se funktionen i et nyt 
lys med de begrænsninger og muligheder det indebærer.  
 
Arkiver ér kulturarv, og den del af fortiden, der er aflejret i arkiverne, ér nationens hukommelse 
med de forglemmelser og fortrængninger en hukommelse nu engang er udtryk for. Derfor er 
arkiverne også udtryk for viden og magt i foucaulsk forstand. Arkiverne er ikke neutrale 
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opbevaringssteder, og arkivarerne er ikke uskyldige kustoder, der formidler adgangen til historien. 
Arkiverne og arkivarerne er med til at afgøre, hvilke historier, der kan fortælles, og hvilke, der 
bringes til tavshed. Det er en erkendelse, der både er udtryk for afmagt og magt. Afmagt - fordi 
arkiverne ikke er det, vi gik og troede, der var, nemlig en afspejling af fortiden – ganske vist en 
afspejling med huller og sprækker, men ikke desto mindre en afspejling. Magt - fordi arkiver 
producerer viden og magt. Det er et vilkår man ikke kan komme uden om, men det er et vilkår, man 
som arkiv kan gøre til en del af sin formidlingsindsats, sin bevaringspolitik og sin strategiske 
dagsorden.  
 
Terry Cook peger på, at formålet og behovet for arkiver ikke længere kun bør være begrundet i 
nationalstatens begrebsapparat og hensynet til den elitære forskning, men må søge en bredere socio-
kulturel retfærdiggørelse og bygge på værdier som demokrati, ytringsfrihed, beskyttelse af 
rettigheder og en beskyttelse af den kulturelle arvs mangfoldighed.  
 
Denne agenda er i tråd med Newman & Clarkes anbefalinger om aktivere borgerne i en ny form for 
medborgerskab, hvor kulturinstitutionernes rolle i højere grad er skabe kultur og kulturtilbud i 
interaktion med borgerne, og hvor de nye digitale muligheder spiller en vigtig rolle. Det er således 
også en agenda, der nysgerrigt forholder sig til de muligheder, der ligger i Niels D. Lunds synkrone 
krydsning mellem historie/kultur over for naturvidenskab/teknologi, der traditionelt har været 
modsætninger.  
 
Endelig kan jeg konstatere, at det er en agenda, der passer rigtig fint sammen med min egen 
kommunes Kultur og Fritidspolitik for perioden 2011-2015, hvor det bla. hedder: 
 
”Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og 
fordybelse. Området rummer samtidig mulighed for at bidrage til at løse udfordringer uden for sin 
egen ramme. Kultur- og Fritidslivet er bl.a. en vigtig medspiller i løsningen af udfordringer på 
sundheds-, social og inklusionsområdet. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder 
fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene er mere end underholdning og har en 
kvalitet, som både glæder og udfordrer københavnerne og byens gæster. Når vi sikrer mulighed for 
demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. de bærende værdier er mangfoldighed, 
involvering, lyst, kvalitet, demokrati og vilje til forandring.”     
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English Summary 
 
Cultural Heritage - Digitization and user involvement- a meaningful strategy for the 
Archives? 
 
This Master’s thesis analyses the organizational discourse and rational myths of the archival field 
and explores the strategic potential of these phenomema.  
 
The analyses employs a combination of the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal 
Mouffe, the critical discourse theory of Norman Fairclough and new institutional theory as 
operationalized by David Scott. The thesis also employs a systemic approach to strategy as the lens 
through which the strategic potential of the discourse analysis and the analysis of rational myths is 
discussed.  
 
The analytical approach is based on the ontological assumptions about the nature of social (and 
therefore also organizational) life, that social phenomena are socially constructed, ie people’s 
concepts of the world they live and act within contribute to its reproduction and transformation; and 
that social phenomena are socially constructed in discourse.   
 
While Laclau and Mouffe limit themselves to identifying the presence and forms of combination of 
recurrent and relatively stable and durable ‘discourses’ in texts, Fairclough claims that discourse is 
an element of social life which is dialectically interconnected with other elements, and may have 
constructive and transformative effects on other elements.  
 
New-institutionalism is a theory that focuses on developing a sociological view of institutions  - the 
way they interact and the way they affect society. Much of the research deals with the pervasive 
influence of institutions on human behavior through rules, norms, and cultural-cognitive 
mechanisms. Meyer & Rowan have pointed out how different forms of rationality have created 
different rational myths about the function and effectiveness of institutions in the course of history. 
DiMaggio & Powell have pointed out, that organizations within a given domain, become 
increasingly homogeneous and increasingly organized around rituals of conformity because of their 
quest for legitimacy. 
 
The object of analyses of the thesis is limited to The National Archives of Denmark and the way it 
presents itself and its purpose in a selected number of official documents. These documents are read 
against reports from the Danish Agency for Culture concerning digitization of the cultural heritage 
and outreach/ under involvement.  
 
I conclude that the National Archives of Denmark have consciously and with great success tried to 
establish the organization as legitimate by striving to fulfill the request for effectiveness established 
by the norms of New Public Management. But they have failed – or consciously rejected – to relate 
to the professional myths of the archival field, thereby excluding themselves from tapping into the 
strategic potential of a postmodernist approach to the purpose and functions of the archives. 
 
A postmodernist approach to the meaning and functions of the archives would be sensitive to the 
way the archives interfere in the construction of historical meaning. Its appraisal policies would be 
sensitive to the citizens, not just the state, to the marginalized and the unsuccessful as well as the 
accepted and the successful, so that archival holdings would become inclusive and democratic. The 
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focus of archival activities would shift from content to context, and the justification for the archives 
would shift from being grounded in the concepts of the nation state and its scholarly elites to 
broader socio-cultural justifications grounded in public policies of accountability, freedom of 
information, and a wider public. The thesis claims that a postmodernist approach to its own purpose 
and functions would allow the archives a new perspective for tapping into the dynamic potential of 
the internet and digitization projects as well as the possibility of nurturing new communities and 
networks of users.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


