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tions relate to Posthumanist theory, which values are highlighted in the process of investigating valuable land-
scapes and how does the practical work with investigating maritime cultural landscape manifest itself?  

The source material for the thesis consists of a study of documentation, laws and conventions. It also in-
cludes an interview study with informants at the Swedish heritage board, The Swedish National Maritime Muse-
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Research shows that the work with managing maritime cultural landscape and preservation would benefit 
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Inledning  

Hav och vatten har alltid fascinerat mig, det är ett intresse som funnits hos mig 
under mina studier och det har även påverkat mig i mina val av studieobjekt. I min 
kandidatuppsats studerade jag yrkesfiskare och deras relation till naturen. När det 
var dags att formulera ett uppsatsämne för masteruppsatsen dröjde det inte länge 
innan det landade i att även den skulle dra sig åt det maritima.  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
uppskattar det till att det finns cirka tre miljoner skeppsvrak på havets botten och 
att det finns hundratals sjunkna städer och landskap runtom i haven.1 Det innebär 
att havet kan kallas för det största museet i världen. I anknytning till alla dessa 
objekt finns det kopplingar till tusentals olika berättelser och kunskap. Kunskap 
om hur människor har levt och hur människor är sammanlänkade med varandra. 
Det stannar inte heller där, lyfter vi blicken, inser vi att det måste funnits och 
måste finns massor av människor och alla de tillhörande komponenter som sjöfar-
ten behöver för att alla dessa skepp skall ha kunnat segla på haven. Det krävs 
hamnar, kranar, fiskebodar, bryggor och fyrar. I anknytning till detta har det också 
uppstått tusentals historier, traditioner, sånger och mycket mer. Alla dessa delar 
utgör idag vårt maritima kulturlandskap, och Sverige är ett land med långa kust-
sträckor och som är känt för att farvattnen är fulla av vrak.  

Arbetet med att bevara det maritima kulturarvet är relativt nytt och har länge 
stått i skuggan av arbetet med det terrestriala landskapet (det landbundna). Värdet 
av att vi måste skydda vårt kulturlandskap har understrukits sedan 1964 då den 
nya naturvårdslagen instiftades. Då var det särskild fokus på att de skyddade om-
rådena inkluderade delar av det svenska odlingslandskapet, det skulle skydda tidi-
gare odlingsformer och ursprungliga landskapstyper. Arbetet har länge präglats av 
bevarandeinsatser med inriktning mot det visuella i landskapet, vilket innebär 
materiella lämningar så som byggnader och senare också skeppslämningar. Men 
vad händer med landskapet där det visuella och historierna bundna till detta inte är 
lika framträdande? 

I ett försök att bevara landskapet i sin helhet instiftades skyddsformen kultur-
reservat. Den nya reservatsformen skulle användas som ett komplement till det 

                                                
1 Unescos webbplats > Culture > Themes > Underwater Cultural Heritage > 2001 Convention > Learn about 
the convention [2017-05-08]. 
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redan existerande skyddsinstrumentet naturreservat. Avsikten var god men resul-
tatet har istället blivit ett relativt ensidigt skydd av naturmiljö. Kommun och läns-
styrelse kan upprätta ett kulturreservat för att bevara ”värdefullt kulturpräglat 
landskap”.2 Upprättandet av kulturreservat regleras i Miljöbalken (MB) kapitel 7, 
och det ska ske i samråd med svenska Riksantikvarieämbetet (RAÄ). RAÄ har det 
övergripande ansvaret för förvaltning och utveckling av kulturmiljön på nationell 
nivå. Arbetet med kulturmiljö påverkas i stor utsträckning av flera olika sektorer 
så som jordbruk, miljö och samhällsutveckling, men det har blivit nedprioriterat i 
relation till arbetet med naturmiljö. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur RAÄ, statens maritima museer 
(SMM), länsstyrelser och kommuner bedriver utredningsarbete rörande kulturre-
servat. Uppsatsen kommer att disponera ett särskilt fokus på kulturmiljöer vid 
vatten. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv studeras de arbetsprocesser som 
förekommer upprättandet av ett kulturreservat samt vilka värden som betraktas 
som särskilt viktiga inom reservatet. Inom ramarna för uppsatsen kommer det 
även undersökas om utredningsarbetet rörande kulturmiljö kan tjäna på ett mer 
tvärvetenskaplig inriktat arbete såväl som ett ökat fokus på de immateriella delar-
na av kulturarvet. Valet av posthumanistisk teori grundar sig i att den problemati-
serar de rådande värdehierarkier som råder inom kulturmiljövården. Posthuman-
istisk forskning vill även ändra på uppfattningen om att natur och kultur är 
varandras motparter, för att kunna bevara miljön i sin helhet. Det är omöjligt att 
tänka kring de sociala och kulturella aspekterna av kulturarvet utan att även tänka 
på de naturliga.3 

Kulturmiljö är ett brett begrepp som utgör en del i kulturarvet, och det går att 
definiera och avgränsa på flera olika sätt. Kulturmiljö kan inkludera allt från en-
skilda lämningar till olika delar av ett landskap. Kulturmiljö kan även vara ett 
stads- eller industriområde såväl som ett skogs- eller marinområde med omfat-
tande mänsklig påverkan. Begreppet kulturmiljö innefattar dock mer än det mate-
riella innehållet i landskapet, ortsnamn och traditioner är exempel på immateriellt 
innehåll som också är knutet till ett område. Då kulturmiljö innefattar stora mate-
riella värden såväl som immateriella värden utgör det således en viktig komponent 
i kulturarvet. I Sverige präglas arbetet med kulturmiljö allt som oftast av att en 
specifik kulturmiljö avgränsas och placeras i ett ”historiskt funktionellt system 
med varierande storlek och komplexitet.”4  

Denna avgränsning går även att applicera på begreppet landskap, det kan både 
definieras utifrån särskilda funktionella samband såväl som rumsliga sådana. Med 
utgångspunkt i den diskussionen går det att argumentera för att i stort sett alla 

                                                
2 SFS (1998:808) Miljöbalken. 
3 Harrison (2013), s. 216. 
4 Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014), s. 8. 
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landskap kan rymma, bestå av eller ingå i en kulturmiljö och tvärtom.5 Landskapet 
anses i stort vara skapat av människan, det skapas genom ett utbyte av erfarenhet-
er med omvärlden. Landskapet kan vara ”unikt, vardagligt, nedgånget eller platser 
som är avlägsna och halvt fantiserade.”6 

Arbetet med kulturmiljövård finansieras främst genom det statliga bidraget 
”Kulturmiljövårdsanslaget”. RAÄ fördelar bidraget till kommun och länsstyrelse 
så att de kan bedriva arbetet med kulturmiljövård på lokal och regional nivå. An-
slaget har förblivit i stort sett oförändrat mellan åren 2008–20157 och bidraget 
räcker främst till förvaltning av existerande reservat, vilket har lett till att upprätt-
ningstakten av kulturreservat har avstannat. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att arbetet med maritim kulturmiljö är kom-
plext likväl som de rådande strukturerna som styr arbetet med landskapsvård. Ge-
nom rådande lagar, definitioner och klassificering av kulturlandskap och ekono-
miska förutsättningar begränsas utvecklingsmöjligheterna.  

      
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                
5 Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014), s. 8. 
6 Bender (red.) (1993), s. 1. 
7 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 46–47. 
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Disposition 

Uppsatsen kommer att följa en klassisk tredelad struktur; inledning, huvuddel och 
en avslutande del. I inledningen läggs grunden för uppsatsen och här presenteras syftet 
och de frågeställningar som utgör ramarna för den undersökning som genomförts.  

Avsnittet om uppsatsens disposition följs av en presentation av uppsatsens 
syfte och frågeställningar, och ett avsnitt som lyfter fram tidigare forskning inom 
fältet kulturmiljö. Detta avsnitt är av stor vikt då redogörelsen för denna forskning 
kommer att vara viktig för förståelse för hur arbetet med kulturmiljö ser ut idag.  
Det inledande kapitlet redogör även utförligt för uppsatsens teoretiska utgångs-
punkter, med ett avsnitt rörande teori som ställer rådande teoribildningar mot de 
posthumansitiska teoribildningarna. Viktiga författare är: Rodney Harrison, Lau-
rajane Smith och Karen Barad. Det inledande kapitlet avslutas med en presentat-
ion av metoden för utförandet av uppsatsen och vilket material som utgjort stom-
men i undersökningen.  

Huvuddelen utgörs av själva undersökningen och består av två delar. Först 
presenteras resultaten av dokumentstudien och sedan resultaten från intervjustu-
dien. Resultaten från dokumentstudien inleds med en kartläggning av de olika 
konventioner och lagar som styr arbetet med maritim kulturmiljö i Sverige idag. 
Sedan följer en redogörelse för de ekonomiska styrmedel som finns att tillgå. 
Detta följs av en redogörelse för vilka värden som tas i beaktande vid utredningar 
inför beslut om kulturreservat i maritim miljö utifrån uppsatsens fallstudie. Hu-
vuddelen avslutas med en presentation av intervjustudien, som representerar de 
verkställande institutionerna, kommun och länsstyrelse, och hur de förhåller sig 
till materialet som presenterats i tidigare avsnitt. 

Den avslutande delen presenter resultaten för de två huvudsakliga frågeställ-
ningarna och de slutsatser som undersökningen resulterat i. Här återfinns även de 
bilagor som hör till uppsatsen såväl som litteraturförteckning.  
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Syfte och frågeställningar 

Arbetet med kulturmiljö skiljer sig i flera avseenden från arbetet med andra typer 
av kulturarv på grund av det stora antalet kontaktytor med angränsande samhälls-
sektorer. Maritim kulturmiljö befinner sig i centrum av ett väldigt komplext sam-
manhang, arbetet påverkas både av politiska mål, miljöbestämmelser och regel-
verk som i förlängningen skapar konsekvenser för kulturmiljön. I arbetet med 
kulturarv och kulturmiljö kan det uppstå motsättningar mellan kulturen, samhället 
och miljön i relation till hur en plats ska användas och bevaras. Det kan till exem-
pel beröra arbete för att säkerställa vattenkvalitet, främja den biologiska mångfal-
den eller bevara och utveckla ett kulturlandskap. En situation som denna, med 
flera olika viljor om hur en plats ska användas, kan leda till att kulturmiljö för-
störs. Därför blir kulturreservatet ett oerhört viktigt verktyg i arbetet med att be-
vara kulturmiljö i Sverige idag. 

Däremot finns det brister i synen på vad som utgör en kulturmiljö och hur 
olika praktiker och teorier styr arbetet med kulturmiljö.8 Det är svenska kommu-
ner och landsting som kan utse ett område till kulturreservat. Till sin hjälp har de 
riktlinjer som fastslagits av RAÄ samt råd från expertinstanser som i detta fall är SMM.9 

I dagens samhälle krävs det ett nytt grepp på arbetet med kulturarvet i allmän-
het och kulturmiljön i synnerhet.10 Oron över hur situationen är med vår miljö är 
ständigt närvarande i samhällsdebatten. Det krävs ett tvärvetenskapligt grepp på 
arbetet med kulturarvet för att det ska fortsätta att vara relevant och inklude-
rande.11 Uppsatsen har två syften: Det första är att ur ett posthumanistiskt perspek-
tiv studera det utredningsarbete som sker inför upprättandet av kulturreservat i 
maritim miljö. Det andra är att analysera om arbetet med maritim kulturmiljö kan 
tjäna på ett ytterligare tvärvetenskapligt och holistiskt tillvägagångssätt. 

För att uppnå uppsatsens syfte behöver arbetet ske utifrån följande frågeställ-
ningar: 

1. Hur förhåller sig rådande lagar, riktlinjer och internationella konventioner 
till den posthumanistiska teorin?  

                                                
8 Smith (2006), s. 77. 
9 Riksantikvarieämbetets webbplats> Kulturarvet> Landskap [2017-04-30]. 
10 Harrison (2013), s. 118–139. 
11 Smith & Waterton (2009), s. 7. 
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2. Vilka värden lyfts fram i utredningsarbetet inför upprättandet av kulturre-
servat i maritim miljö? 

3. Hur ser det praktiska arbetet ut bakom utredningsprocesserna av kulturre-
servat i maritim miljö?  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en redogörelse av tidigare forskning. Detta är avgörande för 
förståelsen av uppsatsen, och inte minst för att skapa en förståelse för vad den 
valda teoribildningen ställer sig emot. Det följs av en presentation av forsknings-
läget inom den maritima kulturmiljösektorn och hur det har utvecklats från dess 
terrestriala motsvarighet. Det kommer även att ges en kortare redogörelse för hur 
arbetet med kulturmiljövården, generellt sett, har utvecklats i Sverige. 

Arbete och forskning kring kulturmiljö och landskap är starkt kopplat till den 
generella forskningen kring kulturarv i stort, då kulturmiljö ses som en del av kul-
turarvet.12 Hur ansvariga myndigheter arbetar med kulturreservat idag präglas av 
det rådande forskningsläget, och de forskningstraditioner som ligger till grund för 
dagens teoribildningar inom kulturmiljövården. 

Tidigare forskning 
Kulturmiljövård och landskap är relativt nya forskningsområden inom kulturarvet. 
Kulturarvsforskningen har länge varit föremål för diskussion och forskning för en 
rad olika humanistiska ämnesinriktningar. Det beror på att definitionen av kultur-
arv är såpass bred, det kan vara allt från en sång till ett benfragment. När kultur-
arvsbegreppet innefattar en sådan bredd, har det lett till tvärvetenskapligt an-
greppssätt genom ämnen som historia, arkeologi, ekologi, antropologi och senare 
även geografi.13 Det innebär att kulturarvsforskningen som disciplin inte har vuxit 
fram ur enbart ett akademiskt fält, men det går inte att bortse från arkeologins sär-
ställning i frågan. Grundberg menar att arkeologin har varit den största producen-
ten av kulturarv och detta beror på att det historiskt sätt har varit ett så pass stort 
fokus på det materiella arvet och att arbetet på ett ovanligt tydligt sätt avgränsats 
med hjälp av nationella och politiska gränser.14  

                                                
12 Riksantikvarieämbetets webbplats> kulturarvet [2017-04-30]. 
13 Harrison (2013), s. 5–8. 
14 Grundberg (2005), s. 270.   
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Dessa avgränsningar är en av förklaringarna till att det materiella har fått en så-
pass tydlig koppling till nationalism och i förlängningen även till ett gemensamt 
kulturarv.15  

Tidigare forskning om landskap 
Mycket av den tidigare forskningen rörande landskap, främst under 1800- och 
1900-talet, kom att koppla samman landskapet med ett nationellt perspektiv.16 Det 
skulle inte finnas något tvivel om var Sverige började och var Sverige slutade, 
varken kulturellt eller fysiskt.17 En sådan territorialisationsprocess gör anspråk på 
en fysisk plats och inhägnar dess kultur och bevarar miljön inuti.18 Detta åtagande 
är inte bara för bevarande, det är även praktiskt att avgränsa på detta sätt. En tyd-
ligt avgränsad plats kan även vara föremål för kontroll och olika homogenise-
ringsprocesser, Ehn beskriver det som en typ av kristalliseringsprocess där det 
nationella landskapet sakta men säkert kokas ner till en symboliskt laddad plats 
med etiketten ”typiskt”.19 

Molin diskuterar i sin text Att prägla landskap20 det han kallar ”antikvariskt 
landskap” och hur arbetet kring detta, i form av organisation, förvaltning och 
forskning utförs rent praktiskt av kulturarvspraktiker. Han diskuterar även dagens 
syn på plats och landskap samt hur kulturlandskapet har utvecklats i stort och 
kommit att bli av intresse för kulturmiljövården.21 Även Grundberg erbjuder en 
kartläggning av kulturarvsförvaltningen i Sverige och han diskuterar också hur 
förvaltningen och begreppet kulturarv har förändrats i takt med olika samhälleliga 
och politiska idéer.22 Vilket bland annat har inneburit en förändring av synen på 
relationen mellan det materiell och immateriella kulturarvet. Utifrån Grundbergs 
resonemang bör forskningen, på sikt, komma att omvärdera förhållandet mellan 
natur och kultur där de idag mer eller mindre står som binära motsatspar. 

Arbete och forskning rörande landskapsfrågor bör i ännu större utsträckning 
utgå från en samtida kontext, då vi står inför ett enormt problem med klimatet och 
miljön. För att säkerställa bevarandet av hela miljön, krävs det även en ändrad syn 
på vad natur och kultur faktiskt är. Det innebär att politik och naturvetenskap ska 
vävas in i arbetet med kulturmiljö. Barbara Bender uttrycker vikten av att arbeta 
med landskap på ovan nämnda sätt när hon skriver att ”[…] landscape has to be [-

                                                
15 Smith & Waterton (2009), s. 26–28. 
16 Grundberg (2005), s. 268. 
17 Ehn, Frykman & Löfgren (1993), s. 85–96. 
18 Ehn, Frykman & Löfgren (1993), s. 85–96. 
19 Ehn, Frykman & Löfgren (1993), s. 96. 
20 Molin (2005). 
21 Molin (2005), s. 44. 
22 Grundberg (2005), s. 275.  
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--] a concept of high tension”.23 För landskapet är aldrig inaktivt, det omarbetas 
hela tiden och det kommer alltid att finnas en alternativ uppfattning av landskapet 
baserat på betraktarens förutsättningar.24  

Ytterligare en viktig aspekt inom forskningen av landskap är det fokus som 
appliceras på det historiska materialet och vad som kan bära sin egen historicitet. 
Den amerikanska historikern David J Bodenhamer beskriver att plats (space) inte 
kan förenklas till att enbart utgöra kulissen för historiska händelser, det bör sna-
rare ses som en signifikant produkt och avgörande faktor för förändring. Platserna 
är inte passiva miljöer, utan agerar snarare som ett medium för kulturell utveckling.  

Platser innehåller historier av de händelser som ägt rum, både kollektiva och 
individuella, och de skapar kopplingar mellan platsen (geografin) och tid (histo-
ria).25 Bodenhamer påpekar att alla platser reflekterar specifika värden, och olika 
kulturella koder som synliggörs genom olika politiska och sociala företeelser som 
i sin tur strukturerar samhället.26 Enligt detta resonemang är betydelsen av en 
plats, i form av ett landskap till exempel, alltid konstruerad genom de olika slit-
ningarna som kan uppstå över makt. För att exemplifiera detta diskuterar Boden-
hamer till exempel användandet av begreppet den ”nya världen” i relation till 
vildmarken i Nordamerika, och hur detta har ifrågasatts av den amerikanska ur-
sprungsbefolkningen då det var deras land innan européerna kom dit.27 Detta visar 
på hur det europeiska perspektivet på landskapet utövar makt över ursprungsbe-
folkningens tolkning av landskapet. 

Stora delar av professionen som arbetar med landskap och kulturmiljö i stort, 
fokuserar på det visuella i landskapet. Att de fokuserar på det visuella innebär att 
de främst studerar det som finns på ytan av ett landskap. I andra delar av världen 
eller i det för-moderna Europa, har/hade de ett något annorlunda fokus på betydel-
sen i landskapet. Ett icke euro-amerikanskt perspektiv på landskap innefattar ofta 
även det som finns ovanför ytan såväl som under den, och lägger lika stor vikt vid 
alla delar av landskapet. Ett euro-amerikanskt perspektiv på landskapet utgår all-
tid från människan och hur människan uppfattar landskapet. 

Vi, individen, är alltid utgångspunkten för seendet, det innebär att landskapet 
präglas av ett egocentriskt perspektiv med enbart visuella värden i form av en 
vacker utsikt eller som en minnesbild.28 Landskapet måste kontextualiseras, då 
relationen och förståelsen mellan människa och omvärld, oavsett vart, alltid 
kommer att styras av rumsliga, historiska och tidsmässiga förhållanden. Olika 
människors sociala och ekonomiska situation såväl som ålder påverkar hur land-
skapet kommer att uppfattas. Det innebär att det läggs olika vikt vid det historiska 
                                                
23 Bender (red.) (1993), s. 3. 
24 Bender (red.) (1993), s. 2–3. 
25 Bodenhamer (red.) (2010), s.16.  
26 Bodenhamer (red.) (2010), s. 14–16. 
27 Bodenhamer (red.) (2010), s. 16. 
28 Bender (red.) (1993), s. 1. 
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och det samtida på en rad olika sätt. Oavsett alla aspekter som bakas in i kultur-
miljö och landskap kommer det alltid tillbaka till att de måste kontextualiseras och 
det är det denna uppsats vill göra genom att applicera ett nytt teoretiskt grepp på 
ämnet. 

Marinarkeologisk forskning  
Arkeologi har även varit väldigt betydande för utvecklingen inom den maritima 
kulturarvsforskningen. Särskilt viktig har den maritima arkeologin varit då den 
lagt grunden för flera definitioner på de avgränsningar som finns inom forskning-
en idag. Som det nämndes i inledningen har arbetet med kulturlandskap präglats 
mycket av arkeologiska undersökningar och ett övervägande fokus på materiella 
lämningar. Arbetet med maritima kulturlandskap är inget undantag. Mycket av 
den forskning som studerats inför denna uppsats har varit av marinarkeologisk 
karaktär. Det har inneburit att det även haft ett övervägande fokus på de materiella 
lämningarna, och då främst på fartygslämningar under vattenytan. Inom det ma-
rinarkeologiska forskningsfältet finns det ett begränsat utbud av forskningsartiklar 
som studerar det maritima kulturlandskapet ur ett mer holistiskt perspektiv. Det 
krävs ytterligare forskning som studerar de materiella lämningarna som en kom-
ponent av den maritima kulturmiljön tillsammans med immateriella komponenter, 
som kan bestå av traditioner kring navigering såväl som minnen av naturen.  

Christer Westerdahl är en av de få forskare som lyfter de immateriella vär-
dena inom det maritima landskapet. Han kombinerar både arkeologiska och etno-
logiska resonemang kring betydelsen och relationen mellan natur och kultur.29 

Att det funnits relativt begränsat material att tillgå har dels varit problema-
tiskt, dels påvisat att det finns utrymme att undersöka detta närmare utifrån ett 
holistiskt perspektiv. För det är just detta helhetsgrepp på den maritima kulturmil-
jön som denna uppsats förespråkar.  

Denna uppsats behandlar både maritima kulturreservat och maritim kulturmil-
jövård men det krävs ett förtydligande. Forskningen delar upp denna del av kul-
turmiljön i två olika kategorier, marint och maritimt. Detta arbete kommer att an-
vända sig av samma definitioner av maritimt och marint som används inom ma-
rinarkeologisk forskning för att definiera de olika typerna av kulturmiljö. 

Begreppet marin kulturmiljö kan förenklas till att innefattas av vård, skydd 
och bevarande av det fysiska kulturarvet under vattenytan.30 
Maritim kulturmiljö fungerar som ett övergripande begrepp och det innefattar 
bevarande, vård och skydd av kulturmiljö som finns både över och under vatteny-

                                                
29 Westerdahl (2005). 
30 Borg, Gutehall & Lambertsen (1997). 
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tan. Det kan handla om ett fiskeläge såväl som ett skeppsvrak eller naturhamn. 
Det huvudsakliga kriteriet är att landskapet ska ha anknytning till hav eller sjö, till 
exempel genom dess anläggningsplats eller att det är kopplat till mänskligt nytt-
jande.31 Arbetet med maritim kulturmiljö är en relativt ung företeelse som i än 
större utsträckning bygger på arkeologisk forskning än vad den landbaserade mot-
svarigheten gör. Den maritima arkeologin tog ordentlig fart först på 1990-talet. 
Vilket kan tyckas konstigt då Sverige med sina långa kuster både i öst och väst är 
ett land med rik maritim kulturmiljö. Den marina kulturmiljövården är kraftigt 
eftersatt i jämförelse med den terrestriala och det beror till stor del på att det i 
många fall saknas kompetens på många håll och att det ofta saknas hjälp för den 
antikvariska handläggningen av undervattensarkeologiska ärenden.32 Att arbetet är 
så pass eftersatt kan anses förvånande då 17 procent av riksintressen för kultur-
miljö utgörs av områden i kustzon eller ligger helt under vatten.33  

Riksintresse är i detta sammanhang ett begrepp som används inom fysisk pla-
nering. Det avgränsar ett geografiskt område som anses ha värden som bör bevaras.  

Det aktuella forskningsläget  
Det finns begränsat med forskning som berör kulturarvsfrågor och den nära kopp-
lingen mellan natur- och kulturmiljö och dess olika bevarandepraktiker. Den 
forskning som finns är ofta av posthumanistisk karaktär, och detta krävs för att 
lyckas greppa ämnet både teoretiskt och metodiskt. Forskningen med maritimt 
och marint kulturarv har inte erhållit något större utrymme tidigare, annat än från 
arkeologer. Det kommer dock att få ett större fokus i och med en rad olika forsk-
ningsprojekt som kommer att fortlöpa under de närmsta åren. Några sådana ex-
empel är EU-projekten: ”Cultural heritage of European costal and maritime reg-
ions” (CULT-COOP-07-2017), samt ”Nordic blue parks” och ”Baltasar”.  

Projektet ”Cultural heritage of European costal and maritime regions” syftar 
till att studera det maritima kulturarvet ur en rad olika perspektiv på grund av det 
stora antalet kontaktytor som det maritima kulturarvet faktiskt har. Historiskt sett 
har det maritima kopplat samman människor genom handel, erövring, kulturellt 
utbyte och turism såväl som naturen. Detta har haft stor inverkan på landskapet 
och projektet ska undersöka hur bevarandet av landskapet har utvecklats och kan 
utvecklas genom de tidigare nämnda faktorerna. Det maritima kulturlandskapet är 
även ytterst känsligt för dagens klimatförändringar med stigande vattennivåer, 

                                                
31 Borg, Gutehall & Lambertsen (1997). 
32 Kulturmiljövård under vatten (2014), s. 7.  
33 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 28. 
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därför ska projektet även mynna ut i riskberäkning och en hållbarhetsplan för det 
europeiska maritima kulturarvet.34 

Det finns dock kritik mot den holistiska synen och arbetssättet rörande natur- 
och kulturmiljö. En som uttrycker sig väl kring detta är Johan Hedrén. Även om 
han ser det som eftersträvansvärt med ett holistiskt perspektiv, lyfter han framför 
allt problematiken runt förvaltningen av kulturmiljö och hur det är svårt att ur-
skilja hur de olika ansvariga myndigheternas uppdrag är relaterade till varandra.35 
Det rör sig främst om RAÄ och SNV och i frågan om de olika skyddsinstrumen-
ten kulturreservat kontra naturreservat, ser vi tydligt att ansvaret kan överskrida 
mellan de olika myndigheterna.36 Hedrén målar upp ett helhetsgrepp på kultur-
miljö som en utopi och fortsätter med att säga att inget system kan möjliggöra 
detta.37 Om det ska vara möjligt krävs det en förändring och ommodellering av 
hela synen och arbetet med kultur och natur och det är i relation till detta som det 
blir intressant med valet av posthumanistisk teori och hur det kan förändra arbetet 
med landskapsfrågor. 

En mer utförlig redogörelse för de olika lagar som finns rörande maritimt kul-
turarv presenteras närmare i avsnittet ”Förhållandet mellan lagar, riktlinjer, inter-
nationella konventioner och posthumanistisk teori”.  

Kulturreservatets uppkomst 
Denna uppsats har som utgångspunkt att studera kulturreservatet som skyddsform, 
kulturreservatet måste ses i ljuset av hur forskningen och synen kring hur kultur-
miljö har utvecklats, därför måste vi stanna upp och gå igenom uppkomsten av 
kulturreservatet. 

Likt arbetet med maritim arkeologi är även arbetet med att särskilt skydda 
kulturlandskapet relativt nytt. I och med 1964 års naturvårdslag påpekades värdet 
av att skydda kulturlandskapet. Då avsågs inte enbart geografiska områden med 
svensk natur, det innebar även ett särskilt fokus på delar av det representativa 
svenska odlingslandskapet. Syftet var i första hand att möta vetenskapliga intres-
sen och bevara traditionella odlingsformer och landskapstyper för eftervärlden. Ett 
exempel på det kunde vara att förhindra att odlingslandskapet skulle drabbas av 
beskogning.38 Sedan 1964 har flertalet olika förslag till skydd för kulturlandskapet 

                                                
34 European Commissions webbplats > Research & Innovation > Participant Portal > Opportunities [2017-02-
09].  
35 Hedrén (1998), s. 352. 
36 Hedrén (1998), s. 351–352. 
37 Hedrén (1998), s. 351. 
38 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6. (Denna handbok finns endast publicerad online och finns att läsa på riksantikvarie-
ämbetets hemsida.  
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utformats, allt efter som att uppfattningen om vad kulturlandskap faktiskt innebär 
har utvecklats. Under 1970-talet påpekade Naturvårdskommittén i en skrivelse 
(Ds Jo 1974:1) att kulturlandskap skulle innefattas av hela den naturliga omgiv-
ningen, då det är ett resultat av samspelat mellan människa och natur.39  

1980-talet präglades av intensiva diskussioner om skyddet av kulturlandskap-
et och resulterade i SOU 1990:38 (Översyn av Naturvårdslagen m.m.), en natur-
vårdsutredning som syftade till att skapa en överblick över hur väl naturvårdsla-
gen skyddade landskapet och dess kulturvärden.40 Utredningen mynnade ut i ett 
tillägg till dåvarande naturvårdslagen (3a §), och det innebar att Naturvårdslagen 
ansågs tillämplig på vad som kom att kallas ”kulturpräglad naturmiljö”.41 
Under slutet av 80-talet arbetade regeringen på bred front med att utforma ett 
skydd för det kulturpräglade landskapet och kulturarvet. Miljöpropositionen 
(Prop. 1987/88:85) riktades åter igen mot odlingslandskapet och det framhölls 
som en ytterst viktig del av Sveriges kulturarv.42 På grund av odlingslandskapets 
påtalade värde var det viktigt att bevara landskapet, för att kunna studera hur vårt 
moderna samhälle och dess nyttjande av marken vuxit fram. Samt för att studera 
hur tidigare samhällen nyttjat landskapet. Möjligheten till att förstå och studera 
detta utgår från att bebyggelse, vägar, gränslinjer och andra komponenter som är 
relaterat till det agrara samhället och utgör strukturen för odlingslandskapet beva-
ras.43 Arbetet med naturvård ska helt enkelt sträva efter att även skydda kultur-
minnen.  

Regeringen intar med detta ett bredare kulturhistoriskt perspektiv när det 
kommer till arbetet med landskap. Under samma period lades det fram en ny pro-
position (Prop. 1987/88:104) för en ny Kulturminneslag. I och med den nya kul-
turminneslagen introduceras även ett nytt begrepp, kulturmiljö.44 Ett begrepp som 
kommit att ha stor betydelse för synen på landskapet. 

 1996 gjordes det ytterligare förändringar i lagstiftningen. På uppdrag av rege-
ringen samlades alla miljölagar under MB (SOU 1996:103) och det diskuteras för 
första gången om det ska gå att upprätta en ny typ av skyddsform, ett så kallat 
kulturreservat, för att i större utsträckning kunna skydda kulturmiljö.45 Parallellt 
med utredningen om MB utredes även möjligheterna till ett ökat skydd av kultur-
                                                
39 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6.  
40 SOU (1990:38) Översyn av naturvårdslagen m.m. 
41 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6. 
42 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6. 
43 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6. 
44 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 6. 
45 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 7. 
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miljön utifrån KML (SOU 1996:128). Utredningen kring den nya kulturminnesla-
gen landade även i att det borde införas ytterligare en skyddsform för kulturmiljö 
och de föreslog ett kulturreservatsinstitut.46 De båda förslagen om införandet av ett 
kulturreservat för att skydda kulturmiljö är av liknande slag. Den stora skillnaden 
ligger i vilken lag skyddsformen bör föras in under. Utredningen kring KML före-
språkade att skyddsformen skulle föras in i KML med motiveringen; att frågor 
rörande vård och bevarande av kulturlandskapet skulle tjäna på att administreras i 
en nära kontakt med liknande frågor rörande bebyggelse.47 

När MB introduceras är det den utredning om kulturreservat som är utförd i 
samband med framtagandet av MB som regeringen väljer att luta sig mot för att 
skydda värdefulla kulturmiljöer. I och med införandet av MB (Prop. 1997/98:45 
del 1 & 2). Uppmärksammar regeringen att naturreservat kan vara en möjlig 
skyddsform för ett geografiskt avgränsat område där det både finns natur- och 
kulturmiljö som är värda att skydda. De ansåg även att det fanns ett behov av yt-
terligare bestämmelser för att kunna ge ett fullgott skydd av vad de kallar ”kultur-
historiskt värdefulla landskap”.48 Det resulterade i att kulturreservatet infördes 
som ett möjligt skyddsinstrument 1999. 

    
 
 

 

                                                
46 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 7. 
47 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 7. 
48 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 7. 
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Teori  

Dagens arbete rörande kulturmiljö, både nationellt och internationellt, präglas till 
stor del av ett övervägande fokus på de materiella aspekterna av vårt kulturarv och 
hur underhållet och bevarandet av detta kan ske på ett så tillfredställande sätt som 
möjligt. Den andra halvan av vårt kulturarv, det immateriella, har inte åtnjutit 
samma fokus även om det tas i allt större beaktning, vilket återspeglas i införandet 
av konventionen rörande immateriellt kulturarv. Att det ter sig på detta vis beror 
till stor del på två saker; dels att det är än mer komplicerat att arbeta med de im-
materiella aspekterna än de materiella, vilket har framkommit under den intervju-
studie som genomförts för denna uppsats. Och dels att vårt samhälle och kultur i 
så stor utsträckning präglas av antropocentriska teorier om mänsklig ”exceptional-
ism”.49 Antropocentriska teorier innebär att människan (främst den europeiska 
människan) har höjt upp sig själv och på så vis skapat betydelsehierarkier och 
dikotomier mellan det icke-mänskliga och det förmänskligade samt att människan 
delat upp sin omgivning i natur och kultur.50 I Jürgen Habermas teorier angående 
den språkliga kommunikationen uttrycker han det på det sättet att det är till stor 
del genom språket som vi människor separerar oss från naturen.51 Den synen på 
språk leder alltså till att det skapas ytterligare hierarkier genom processerna av att 
skapa olika dikotomier och att människan ständigt måste kategorisera allt i olika fack. 

Det finns flera olika definitioner kring vad som är kulturarv idag men gemen-
samt för de flesta olika definitionerna är att de vilar på ett västerländskt och i viss 
mån ett akademiskt förhållningssätt.52 

Det praktiska arbetet med kulturarv i allmänhet och kulturmiljö i synnerhet, 
regleras av nationella lagar och internationella konventioner, och de olika bakom-
liggande ideologiska strömningarna såväl som maktstrukturer, som den mellan 
västvärlden och utvecklingsländer. I och med det har arbetet med till exempel 
kulturmiljövård sett olika ut genom historien baserat på hur samhället har förhållit 
sig till och värderat kulturarvet i stort. Inom ramarna för kulturmiljö har det histo-
riskt sett funnits ett övervägande fokus mot kulturmiljö på land och det agrara 
kulturlandskapet. Men det börjar även komma ett ökat fokus på maritim kultur-
                                                
49 Åsberg (2012), s. 11–12. 
50 Åsberg, Hultman & Lee (2012), s. 36. 
51 Habermas (1996), s. 77. 
52 Harrison (2013), s. 14–15. 
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miljö så som ö- och kustlandskap såväl som kulturmiljö som är helt under vat-
tenytan i form av olika skeppslämningar. På många sätt är maritim kulturmiljö 
även nära knuten till en rad angränsande vetenskaper utöver humaniora och kul-
turvetenskap. Som olika natur- och samhällsvetenskaper, detta kan vi till exempel 
se på den landhöjning som vi kan se effekter av längs med norrlandskusten, som 
lämnar tydliga avtryck i landskapet, samt hur olika politiska uppdrag blir avgö-
rande för hur arbetet skall bedrivas och prioriteras.53 Landskapet kan alltså tolkas 
på flera olika sätt och det är när vår kunskap, erfarenhet och intresse laddar land-
skapet som det får sin mening.54 Det leder in på de teoretiska utgångspunkterna för 
denna uppsats. 

Uppsatsen kommer att använda sig av posthumanistisk teori som lins för att 
studera hur arbetet med maritim kulturmiljö ter sig i Sverige idag. Valet av teori 
baseras på att det är en teoribildning som hämtar inspiration och insikter från flera 
olika forskningsinriktningar, så som samhällskunskap, naturvetenskap och kultur-
vetenskap.55 

Det går att härleda den posthumanistiska teoribildningens ursprung tillbaka 
till 1960-talet och socialkonstruktionism, eller den ”lingvistiska vändningen” som 
den även kommit att kallas.56 Socialkonstruktionism förärade språket en högst 
betydelsefull roll i hur människans världsbild skapas och det ledde till att språkets 
immanenta värderingar och normer hamnade i blickfånget.57 Några av de största 
namnen som har kommit att symbolisera den lingvistiska vändningen är Foucault, 
Derrida och Lyotard. 

Posthumanistisk teori kan, i motsats till socialkonstruktivismen, kallas för 
”den materiella vändningen”.58 Idag menar flera forskare att det krävs att vi disku-
terar verkligheten och materialiteten eftersom att samhället har skiftat fokus mot 
de icke-mänskliga så som natur och teknik.59 Posthumanistisk teori bygger på att 
betraktaren/forskaren, tar ett tvärvetenskapligt grepp och inkluderar ytterligare 
ämnen och utmanar de antropocentriska skolor som finns idag. Med sina rötter i 
humaniora vill posthumanismen bidra till att revidera synen kring vad kultur och 
kulturstudier kan göra.60 Valet av en teoribildning som till stor del förespråkar 
tvärvetenskapliga kulturstudier är ingen tillfällighet. Det tankesätt föreföll sig na-
turligt då det tidigt under arbetet med uppsatsen framkom hur många aktörer som 
var inblandade i arbetet med kulturreservat. 
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Det finns flertalet risker och problem med att förenkla allting till att enbart bestå 
av mänsklig socialitet och det är något som i allt större utsträckning har kommit 
att betvivlas inom posthumanismen.61 Karen Barad ifrågasätter vad som får oss 
människor att tro att vi besitter tolkningsföreträde när det kommer till kulturell 
representation och dess innehåll i relation till det som representeras.62 Hon fortsät-
ter med att ställa sig frågan: när tillskrevs språket en sådan betydelse att det är mer 
pålitligt än faktisk materia och hur det kan komma sig att människans kultur såväl 
som språk kan påstås ha egen agens och historicitet när materia anses vara passiva 
och statiska? I bästa fall kan det materiella i vissa fall kanske ärva en liten möjlig-
het till förändring genom att det härleds tillbaka till språk och kultur.63 Ett exempel 
på detta presenteras av Smith och Waterton, de diskuterar hur vissa immateriella 
och efemära materiella värden kan framställas som ”verkliga” och materiella ge-
nom att de kopplas samman med materiell symbolism av olika slag.64 Smith vill 
istället se kulturarv som en ”kulturell process”, där det materiella ses som ett verk-
tyg för att förstärka hur kulturarvet tar sig uttryck, men att det materiella inte är 
nödvändigt för processen.65 

Enligt Barad råder ingen tvekan om att språket äger en oerhörd vikt inom kul-
turstudier, men att till exempel förringa djur och natur till att inte ha någon agens 
alls, det är att marginalisera det materiella/icke-mänskliga. Därför vill Barad ändra 
synen på det ”materiellt-diskursivas” performativa förmåga och balansera den 
gentemot språkets diskursiva förmåga.66 

Att det icke-mänskliga marginaliseras tyder på en viss ”kulturell reduktion-
ism” inom den socialkonstruktivistiska teoribildningen.67 Det synsättet förhindrar 
det icke-mänskliga att inta en maktposition inom vårt samhälle, som något som 
äger tyngd. Det icke-mänskliga tillåts ingen agens eller politisk makt. Det hindrar 
även att det som återfinns i utkanten av samhälle och kultur, de kategorier som 
inte har en självklar plats i samhället, får något utrymme och på så sätt marginali-
seras de.68 Vi människor är såpass komplexa att vi inte enbart kan styras av de 
språkliga bestämmelserna i våra liv och hur verkligheten är beskaffad. Det krävs 
ett vidgat ontologiskt intresse för djur och natur för att bryta med det antropocent-
riska perspektivet som reducerar det materiella.69 

Delar av den tidigare nämnda maktproblematiken som posthumanistisk teori 
vill bearbeta återfinns till exempel i teoribildningen Authorized Heritage Di-
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scourse (AHD). AHD kan på många sätt benämnas som en teori som främjar det 
vita manliga och västerländska perspektivet på kulturarv och hur det ska definie-
ras, utifrån deras värderingar och intressen. Det går även att argumentera för att 
professionen/experterna inom kulturarvssektorn i viss mån även vidmakthåller 
den diskursen i och med sin privilegierade position och hur kulturarvssektorn ad-
ministreras. De fungerar som förvaltare av den materiella kulturens legitimitet och 
dess historicitet.70 Den priviligierade gruppen av experter lär ut sin bild av kultur-
arv som något gammalt, vackert, materiellt och ofta som något med särskild rele-
vans för nationen.71 Detta diskuteras i kapitlet rörande metod och material och det 
blir viktigt i relation till studien rörande utredningsarbetet. Maktstrukturen, som 
den råder idag, tillåter att det skapas en illusion av att utredningarna rörande kul-
turarv är objektiva men det kommer alltid att vara mer eller mindre subjektiva, 
vilket gör att besluten även blir politiska. 

Den moderna tolkningen och förståelsen av kulturarv i form av statsledda 
praktiker rörande bevarandet av officiellt kulturarv (historiska objekt, platser och 
vanor) och det icke-officiella (allmänhetens syn på historien)72, som diskuterats 
tidigare kan delas upp i tre historiska faser. Den första fasen präglades av fi-
lantropi bland förnäma familjer i Västra Europa och Storbritannien såväl som i 
USA. Att dessa personer började spara objekt för framtiden kan ses som ett svar 
på den framåtgående industrialiseringen och uppkomsten av en publik sfär.73 Un-
der den andra fasen börjar kulturarvet att bli mer kontrollerat och definierat av 
staten. Detta beror till stor del på att nationalstaterna börjar växa fram under 18- 
och 1900-talet då den andra perioden äger rum. Kulturarvet blir en viktig del i 
processen kring nationsbygget. Det är även under denna period som grunden läggs för 
den professionalisering vi ser idag kring praktiken av konservering och bevarande.74  

Tredje fasen av kulturarvet är den fas när det på allvar börjar argumenteras för 
de universella värdena i kulturarvet. Detta blir tydligt då det börjar etableras 
världsarvsorganisationer. Synen på kulturarv är till stor del resultatet av en euro-
amerikansk modell och detta synsätt började appliceras på ytterligare olika kultu-
rella kontexter. Det blir högst problematiskt att inte se varje unik kultur för sig 
och det leder till att det blir en konflikt kring ägande och definitioner i relation till 
kulturavet. Enligt Harrison inleds det även en form av ekonomisering av kulturar-
vet, en utnämning av världsarv genererade en ny publik sfär, den globala. På ett 
sätt skapas det en global kulturell allmängiltighet där ett värde appliceras på ett 
kulturellt objekt vilket leder till att ett objekt som kanske inte skulle ha bevarats, 
bevaras på grund av det ekonomiska incitamentet.75 Denna kritik delas även av 
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Smith och Waterton76, att organisera kulturarv på detta vis, som någon form av 
”mainstream” kulturarv leder till att marginaliserade och exkluderade grupper i 
mångt och mycket tvingas till att acceptera en viss definition av kulturarv.77 Harri-
son, Smith och Waterton kritiserar den övervägande fokusen på de historiska vär-
dena såväl som de materiella aspekterna av kulturarvet. Harrison fortsätter och 
diskuterar huruvida dagens samhälle håller med de tidigare policyerna och teori-
erna kring bevarande som lett till dagens allt mer ökande bevarande.78 Det handlar 
inte om att sluta att bevara, det handlar istället om att vi behöver hitta nya vägar 
för att bedöma vad som ska bevaras och hur. Det ontologiska skiftet som post-
humanismen för med sig förespråkar en modell då bedömningen utgår mer från en 
dialog mellan mänskligt och icke-mänskligt för att hitta de unika värdena i miljön. 
Det frångår det antropocentriska ställningstagandet och tillskriver även agens till 
det materiella och djur.79 

Det innebär att det måste ske ett skifte i både teoribildningar, definition av 
kulturarv och de bakomliggande processerna. Smith håller med om detta och hon 
kritiserar att den euro-amerikanska kulturmiljövården stirrar sig blind på det mate-
riella och det historiska.80 För inom AHD likställs historia med kulturarv, och det 
historiska beskrivs som något vagt. Det leder till att det är experter som måste 
bedöma och undersöka historien. Detta bortser dock från de emotionella och kul-
turella värden som kulturarvet innebär för människor och samhällen.81 Många 
gånger går de immateriella värdena i form av identitet, erfarenheter, minne och 
plats obemärkt förbi. Kulturarv är inte något statiskt eller enbart materiellt, Smith 
menar istället att det är den ”kulturella processen” som nämnts tidigare. En pro-
cess eller en performativitet för meningsskapande. På så sätt blir kulturarv varken 
en plats eller föremål. Istället bör det ses som en immateriell process inom vilken 
det bearbetas och identifieras sociala och kulturella värden som ständigt identifie-
ras, förhandlas, bekräftas och förvägras.82 

Smith menar med andra ord att det inte finns något ”kulturarv”, hon menar 
snarare att det är den här ovanstående beskrivna processen som utgör vårt kultur-
arv. Kulturarvet existerar inte utan att det appliceras något mänskligt konstruerat 
värde i någon form.83 

Människan har ett grundläggande behov att kategorisera och klassificera, ge-
nom historien har det hjälpt oss att överleva, människan har till exempel klassifi-
cerat saker som farliga och ofarliga. Vi strukturerar vår omgivning på det sättet. I 
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denna uppsats definieras klassifikation utifrån Bowker och Stars tolkning; ”A 
classification is a spatial, temporal, or spatio-temporal segementation of the 
world.”84 Det finns även ett värde i att förklara vad som menas i diskussionen 
kring klassifikationssystem, det blir viktigt i relation till de finansiella och admi-
nistrativa processer som sker i samband med arbetet med kulturreservat. Klassifi-
kationssystem ordnar och sorterar föremål utifrån olika ramverk som bestäms av 
definitioner och placerar dem i olika ”lådor”.85 Vår definition av till exempel kul-
turmiljö och vad de innefattar styr alltså vad som får innefattas av klassifikations-
systemet, vilket i förlängningen styr hur arbetet med kulturmiljövård organiseras.  

Men vad gör dessa klassificeringar med oss? Detta är en viktig fråga, är da-
gens kategoriseringar i samklang med kulturarvet? Som uppsatsen tidigare disku-
terat, präglas alla beslut rörande kulturarv av politisk makt och subjektiva bedöm-
ningar av professionella kulturarbetare som i sin tur präglas av rådande diskurser 
och värderingar.86 Men det finns även en moralisk och etisk agenda inkorporerat i 
detta, varje kategorisering som utförs lyfter upp ett specifikt värde och per auto-
matik tystas ett annat. Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak utan det är ofrån-
komligt.87 Det som denna uppsats vill belysa är att utifrån ett posthumanistiskt 
förhållningssätt kan rådande klassificeringsmodellerna revideras och på så sätt 
leda till ett mer inkluderande och heterogent arbete. 

Som ett svar på detta föreslår Harrison införandet av en ”dialogisk modell” 
för beslutsfattande inom kulturarvssektorn. Arbetet med kulturarv ska i än större 
utsträckning präglas av en dialog, från identifieringen av potentiellt kulturarv till 
administreringen och vården av nämnda kulturarv.88 På så sätt ska samhället i stort 
få vara med och tycka i frågor om kulturarv tillsammans med professionen i ett 
försök att bryta upp den byråkratiska beslutsprocessen.89  

Som nämnts tidigare har både Smith och Harrison uttryckt en känsla av att 
professionen har alienerat allmänheten från de beslutsprocesser som föreligger 
kulturarvsnomineringar. På så sätt har de även skapat de ramar som deras privile-
gium vilar på.90 Om vi däremot ändrar synen på kulturarvet till dialogiskt i sin 
natur kommer det även att prägla beslutsprocesserna rörande kulturarv. Ett sätt att 
arbeta med detta är enligt Harrison att arbeta med vad han kallar ”Hybrid forums”, 
det är ett försök att inkludera de marginaliserade grupperna som inte annars kom-
mer till tals i olika beslutsprocesser och kulturarvsdebatten.91 Harrison diskuterar 
detta främst i relation till minoritets- och ursprungsbefolkning men denna uppsats 
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vill lyfta perspektivet och bjuda in till att inkludera allmänheten i stort. Grundidén 
är att det bjuds in till samtal mellan representanter för ”lekmän”/allmänheten, ex-
perter, byråkrater och politiker.92 Detta leder till ett samarbete mellan alla olika 
intressenter och bidrar på så sätt till mindre statiska identiteter genom ett represen-
tativt kulturarv. 

Idag delas kulturarvet upp i en rad olika binära motsatspar; materiellt kontra 
immateriellt, mänskligt kontra icke-mänskligt och natur kontra kultur.93 Detta le-
der till att arbetet med att planera och beskydda olika typer av kulturarv kan ta sig 
flera olika uttryck, och i processen att ”upphöja” ett visst område till ett av lagen 
skyddat område sker en automatisk förändring av den platsens värde och definit-
ion. Inom ramarna för denna uppsats diskuteras framförallt en skyddsform som 
präglas av dessa binära motsatspar som nämnts här ovan. Det är kulturreservatet 
som skydd för kulturmiljö.  

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka värden som tas i beaktning när ett 
område utses till kulturreservat. De klassificeringssystem som ligger till grunden 
för synen på kulturmiljö och på så sätt även ligger till grunden för arbetet med 
kulturmiljö kan vara svåra att avvika ifrån. Systemet som det ser ut idag kan upp-
fattas som stelt. Posthumanistisk teori erbjuder alltså ingen egen definition av vad 
kulturmiljö och kulturlandskap är per se. Istället bygger definitionen på den kritik 
som påvisar vad som inte inkluderas i det traditionella västerländska synsättet på 
kulturmiljö och kulturlandskap.94 Ur ett posthumanistiskt perspektiv är begreppet 
kulturlandskap i grund och botten något olyckligt då det leder till en tydlig di-
stinktion gentemot naturlandskap och på så sätt reproducerar de binära motsätt-
ningarna mellan natur och kultur.95 Den rådande definitionen av begreppen, refere-
rar till den aktiva professionens praktiker, vilket i sin tur auktoriseras av stat och 
rådande lagstiftning. Det är dessa delar av kulturarvet, det av staten sanktionerade, 
som Harrison benämner som det officiella arvet, detta inkluderar alltså även kul-
turmiljö. I motsats till detta ställer Harrison det inofficiella arvet som inte är er-
känt av staten, utan kanske enbart innehar en betydelse för ett lokalsamhälle eller 
enskilda individer.96 

Den posthumanistiska teorin strävar efter att omarbeta relationen mellan natur 
och kultur. Kulturarvet bör präglas av det aktiva sambandet/relationen mellan 
människa och icke-människa. Utan att nödvändigtvis utse något av det som ur-
sprunget för det andra.97 Det handlar om att bryta med den hegemoniska diskursen 
och försöka att sluta hålla de euro-amerikanska värderingarna som universella. 
Harrison och Rose argumenterar för att inkludera ytterligare ontologier från olika 
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ursprungsbefolkningar (”indigenous ontologies”) vilket suddar ut gränserna för 
det antropocentriska perspektivet där människor är separerade från naturen.98 Be-
greppet ”indigenous ontologies” översätts inte i uppsatsen, det valet baseras på att 
det inte finns någon adekvat översättning till begreppet på svenska. Detta minime-
rar risken för att det förlorar någon av sin betydelse. Inom den ontologi som Har-
rison och Rose förespråkar är kultur allting runtomkring oss.  

The ’natural’ and ’cultural’ heritage of National Parks is not separate. This is an artificial 
white-fella separation. They are still boxing the whole into sections, we need to integrate 
management into a holistic view of the landscape.99 

Detta förhållningssätt är något som även bör appliceras i diskussionen om förvalt-
ning av kultur- och naturreservat. Rose menar att ” indigenous ontologies” i grun-
den drar åt det dialogiska, kulturarvet produceras genom en dialog mellan flera 
subjekt. Denna dialog mellan mänskliga och icke-mänskliga innebär att relationen 
mellan människor, ”saker” och deras omgivning bidrar till att bevara historien i 
nuet.100 Att se kulturarv som en relationell dialog mellan flera objekt utan någon 
hierarki dem emellan leder till en mer ”connectivity ontology” som inspireras av 
humaniora, ekologi, filosofi och politisk teori.101 Inte heller detta begrepp kommer 
att översättas i uppsatsen på grund av avsaknaden av tillfredställande översätt-
ningar. ”Connectivity ontology” är även det ett posthumanistiskt förhållningssätt, här 
återfinner vi ännu en gång Karen Barad och hennes teori om ”agentiell realism”. 

Enligt Barads teori är världen uppbyggd av fenomen (som i sin tur utgörs av 
den ontologiska odelbarheten av agenters ”intra-aktioner” med komponenter) som 
genomgår så kallade ”natur-kulturprocesser”, som uppstår som ett resultat av 
olika, mänskliga och/eller icke-mänskliga, aktörers intra-aktion med varandra. 
Den del av Barads teori som blir mest relevant för denna uppsats är just intra-
aktionen. Intra-aktionen bryter med det tidigare odelbara ontologiska tillståndet i 
och med att det uppför agentiell delbarhet.102 Detta betraktelsesätt innebär att det 
går att förbise den tidigare externialiteten mellan det observerade och det som 
observerar.103 

Att detta lyfts beror på att det är omöjligt att bryta de existerande ramarna för 
kulturarvet om det inte även sker ett skifte av betraktelsesättet på vad som definie-
ras som natur. Barad med flera vill visa på att både naturliga och kulturella feno-
men är tätt sammanflätade och lika involverade som agenter i kulturarvet. 
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Foucault i sin tur, ger ingen tillfredställande förklaring för relationen mellan bio-
logi och historia där det ena inte kan styra över det andra.104 Han antyder alltså att 
det finns en passivitet i materian och Barad ställer sig frågan om inte ”biologiska 
krafter” innehar en egen historia oavsett människans närvaro.105 Barads teori är att 
materialitet inte är något passivt eller statiskt, materialitet kräver på intet sätt att 
det appliceras historia eller kultur, det innehar sin egen historicitet.106 Det är alltså 
inte enbart ”en effekt av mänskligt agerande”.107 
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Material och metod 

Uppsatsen utgörs i grunden av en kvalitativ studie, som i sin tur vilar på tre ben. 
Det första benet och det som lockade mig till att studera ämnet vidare är den pri-
märdata i form av lagar, förordningar, propositioner, rapporter, handböcker, styr-
dokument och policydokument, av både nationell och internationell karaktär, som 
finns rörande kulturmiljö. Det andra benet utgörs av en intervjustudie, där inter-
vjuer har genomförts med personer som arbetar på de institutioner som arbetar 
med maritim kulturmiljö i Sverige. För att ytterligare stärka uppsatsen utgörs det 
tredje benet av en fallstudie med tre exempel på olika kulturreservat där de ansva-
riga utredarna uttryckligen lyft upp landskapets maritima värden som särskilt vik-
tigt i beslutsprocessen. 

En av nycklarna till att ta sig an studien var, att på ett grundligt sätt skapa en 
förståelse för de processer som föreligger upprättandet av kulturreservat i Sverige. 
För att göra detta togs det en initial kontakt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
vilket är den myndighet i Sverige som agerar som stöd i processer rörande hur 
kulturmiljön kan planeras, förvaltas och utvecklas på ett tillfredställande sätt och 
att de kulturhistoriska värdena kan bevaras, utvecklas och användas.108 Mer om 
RAÄ och övriga institutioners arbete följer i ett senare kapitel rörande det nation-
ella arbetet kring kulturmiljö.  

Arbetet med kulturmiljö i Sverige styrs av fyra olika lagar som tillsammans 
skapar bestämmelserna kring upprättande, skötsel och skydd. Dessa fyra lagar är; 
Miljöbalken (MB), Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (FOM), 
Kulturmiljölagen (KML) och Plan- och bygglagen (PBL). De två främsta lagarna 
i arbetet med kulturreservat är MB och FOM. Under tiden som denna uppsats 
skrivs har regeringen lämnat i en ”kulturarvspolitiskproposition” (prop. 
2016/17:116) med förslag till ändring i bl.a. KML.109 Då detta ännu inte är lagstif-
tat påverkar det inte utgångspunkten för denna studie, utan stärker snarare ut-
gångspunkten för uppsatsen att arbetet med kulturmiljö bör utredas närmare. Ar-
betet i Sverige är till viss del även präglat av de europeiska konventioner som be-
rör arbetet med kulturmiljö i olika former; Sverige har ratificerat ”Europeiska 
landskapskonventionen” (2011) och UNESCO-konventionen om ”tryggandet av 
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det immateriella kulturarvet” (2011).110 Ytterligare en UNESCO-konvention som 
är relevant för detta arbete är ”Konventionen för kulturarv under vatten”. Sverige 
har inte ratificerat denna men SMM har varit med och skrivit delar av utred-
ningsmaterialet till konventionen och följer vissa delar av konventionen ändå.111  

Att ett land har valt att ratificera dessa konventioner innebär inte att dessa är lag i 
det landet men det innebär att konventionen ska inarbetas med den nationella lag-
stiftningen. Konventionerna ska agera källa för inspiration i arbetet med kultur-
miljö och generera ett helhetsgrepp på landskapet.  Då det är en komplicerad pro-
cess att utreda kulturmiljö på grund av att arbetet präglas av korta projekttider och 
begränsad ekonomi, har stora delar av förarbetet bestått av att skapa en förståelse 
för de rådande lagar och konventioner som styr arbetet med kulturmiljö i Sverige.  

I Sverige finns det år 2017, 43 stycken kulturreservat varav nio är kommu-
nala. För uppsatsen utförs det en fallstudie med tre maritima kulturreservat med 
något olika karaktär men som ändå lyfter upp det maritima kulturarvet som ett 
uttalat värde som bör bevaras. De tre reservaten är; ”Axmar bruk”, ”Sandvikens 
fiskeläge” och ”Dalarö – skeppsvraksområde”. Anledningen till att jag väljer att 
inkludera dessa tre reservat i fallstudien för uppsatsen beror på att jag anser att det 
är nödvändigt för att kunna visa på hur arbetet med kulturmiljö tar sig uttryck hos 
de verkställande institutionerna, vilket i detta fall är länsstyrelse och kommun. 
Både Axmar bruk och Sandvikens fiskeläge är statliga kulturreservat och förvaltas 
av respektive länsstyrelse, medan Dalarö – skeppsvraksområde är ett reservat i 
kommunal regi. 2017 finns det endast fyra kulturreservat med uttalade maritima 
värden och anledningen till valet att inte inkludera det fjärde, Brottö – skärgårds-
jordbruk, beror på att de inte ingår något vatten i deras reservatsgränser. 

Intervjuer 
För att ge uppsatsen ytterligare en dimension och för att kunna svara på fråge-
ställningarna rörande vilka värden som lyfts i arbetet med maritim kulturmiljö i 
Sverige. Har det även utförts en rad intervjuer med personal vid de berörda in-
stitutionerna. Det har varit en viktig del i arbete att kartlägga vilka personer som 
skulle vara relevanta sagespersoner till studien. För att hitta rätt person att inter-
vjua krävdes det en ökad förståelse av de bakomliggande processerna i arbetet, 
vilket i sin tur krävde en grundlig genomgång av relevanta lagar, förordningar, 
konventioner och myndigheter.  

                                                
110 Originalnamn på de tre konventionerna och vilka år de klubbades är som följer; European Landscape 
Convention. Florence, 20 October 2000. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. 
Paris, 2 November 2001. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 
October 2003.   
111 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
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Det var nödvändigt att genomföra en intervjustudie parallellt med en dokument-
studie för att belysa förhållandet mellan teori och praktik. Den övergripande frå-
gan som guidade arbetet var, finns det en diskrepans mellan teori och praktik? 

Eftersom arbetet med kulturmiljö inkluderar värdering av både materiella och 
immateriella värden leder det till att utredningsprocessen blir väldigt komplex. 
Baserat på den komplexitet som återfinns i arbetet med kulturmiljö valdes en 
strukturerad intervjuform. Detta gjordes för att det tillåter både den som intervjuar 
att behålla kontrollen över intervjun och få sagespersonerna att reflektera över 
olika begrepp och även relationen mellan olika relevanta begrepp inom arbetet 
med kulturmiljö.112 Detta blir viktigt då det posthumanistiska förhållningssättet, 
just lägger stor vikt på vad till exempel begreppen materiellt och immateriellt in-
kluderar. Samt hur definitionen av dessa begrepp kan påverka det framtida arbe-
tet. Utifrån den strukturerade intervjuformen konstruerades frågor som kan fånga 
sagespersonerna uppfattning och/eller känsla kring deras arbete och syn på vissa 
fenomen och begrepp inom deras arbete.113 Med ett stort frågebatteri styr och kon-
trollerar intervjuaren kontexten för intervjun och kan på så sätt få frågor som är 
starkt kopplade till de teoretiska utgångspunkt och syftet med uppsatsen.114 

Intervjuerna är först och främst uppdelade i två övergripande delar, en del 
som är anpassad för kommun och länsstyrelse då de ansvarar för utredningarna 
inför upprättande och förvaltning och en del som är riktad mot de rådgivande 
myndigheterna RAÄ och SMM. Varje intervju är uppdelad i tre block. Det första 
blocket handlar om utredningsprocesserna och deras olika arbete med detta, det 
andra blocket behandlar frågor om materiella och immateriella värden och den 
avslutande tredje delen behandlar särskilt den kulturhistoriska utredningen som 
genomförts inför de tre reservaten som utgör fallstudien. Den kulturhistoriska 
utredningen innehar en central del i arbetet med kulturreservat både inför upprät-
tandet och under den fortsatta förvaltningen. 

Det har genomförts fyra intervjuer inom ramarna för denna studie. De sages-
personer som innefattas av studien representerar de olika aktörer som är aktiva i 
de processer som uppsatsen behandlar. Undersökningen har alltså inte tagit hän-
syn till kön, ålder eller etnicitet hos sagespersonerna. Urvalet av sagespersoner har 
enbart skett utifrån deras arbetsroll vid valda myndigheter och deras akademiska 
utbildning. 

Avsikten var att genomföra fem intervjuer, men ansvarig handläggare för kul-
turreservatet Sandvikens fiskeläge var tjänstledig och det fanns ingen annan som 
ville uttala sig om ärendet. Detta kommer att diskuteras närmare i uppsatsen se-
nare delar. Först och främst krävde ämnet att en person vid RAÄ och deras avdel-
ning för kulturmiljö intervjuades, då RAÄ är den myndighet som agerar som stöd 
                                                
112 Lantz (1993), s. 21. 
113 Lantz (1993), s. 19. 
114 Lantz (1993). s. 19–20. 
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för länsstyrelse och kommun i frågor rörande kulturmiljö. Den andra personen 
som intervjuades var en person vid SMM. SMM agerar expertinstans och stöd till 
RAÄ i frågor rörande maritimt kulturarv i Sverige. De två avslutande intervjuerna 
gjordes med personer som arbetat med eller i anknytning till kulturreservaten 
Axmar bruk och Dalarö - skeppsvraksområde. Då Axmar bruk och Dalarö är i 
statlig respektive kommunal regi, ger det goda förutsättningar för att jämföra hur 
de olika institutionerna arbetar. 

Datainsamlingsmetod 
Alla intervjuer som genomförts finns inspelade och i författarens ägo. Två inter-
vjuer (de med SMM och Haninge kommun) har genomförts på plats hos sagesper-
sonerna på deras arbetsplatser, dels för att det var ett viktigt kriterium för att in-
tervjuerna skulle komma till stånd, men även för att respondenterna ska vara så 
avslappnade som möjligt i intervjusituationen. Där spelar den rumsliga utform-
ningen en avgörande roll.115 Två intervjuer har genomförts över telefon på grund 
av två anledningar, RAÄ har sitt huvudkontor i Visby och det var svårt att hitta en 
tid för intervju som också passade ihop med lämpliga flygbiljetter. Handläggare 
vid Gävleborgs län föredrog att genomföra en telefonintervju på grund av att det 
var svårt för sagespersonen att finna tid att ta emot för en intervju.  

Alla intervjuer har varit av strukturerad karaktär och följer samma intervju-
plan innehållande syfte och ramar för intervjun och uppsatsen.116 Att ha upprättat 
en intervjuplan har bidragit till ett tryggare och mer strukturerat arbete inför och 
under själva intervjumomentet.  

Etiska överväganden 
När en studie bygger eller delvis bygger på intervjuer är det viktigt att sagesper-
sonen behandlas på ett respektfullt sätt och att de vet hur intervjuförfarandet 
kommer att gå till väga. Det är viktigt att de vet hur materialet kommer att använ-
das, vilka rättigheter de har och att de vet att den undersökande parten inte får 
utsätta sagespersonen för någon påtryckning.117  
 
 
 
 

                                                
115 Lantz (1993), s. 111. 
116 Lantz (1993), s. 62–68. 
117 Vetenskapsrådet (2002).  
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Därför utgår bemötandet och hanteringen av sagespersonerna, från Vetenskapsrå-
dets fyra forskningsetiska principer: 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

(Källa: Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.) 

Inför varje intervju upprättades mailkontakt med alla sagespersoner som under-
sökte om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju i samband med 
masteruppsatsen. De fick redan då information om att intervjun skulle komma att 
spelas in om de gav sitt godkännande. Sagespersonerna har själva fått välja hur de 
vill att intervjuerna ska genomföras och som tidigare presenterats, blev det två 
intervjuer på plats och två telefonintervjuer. Innan varje intervju inleddes har, med 
diktafonen påslagen, varje sagespersonerna informerats om att de när som helst 
får avbryta intervjun och att de får välja att vara anonyma. Det klargörs även att 
oavsett om de vid intervjutillfället avböjer möjligheten att vara anonym, får de när 
som helst efter intervjun, höra av sig och berätta att de ångrat sig. Sagespersoner-
na informeras även om att det inspelade materialet inte kommer att spridas till 
någon förutom den examinator som skall granska uppsatsen om denne efterfrågar 
det. 

Efter genomförda intervjuer har författaren dock valt att anonymisera alla sa-
gespersonernas namn, men inte vilken myndighet de är verksamma vid. Bakgrun-
den till att sagespersonernas organisationstillhörighet ej är anonymiserad är på 
grund av att författaren tydligt vill kunna belysa möjlig problematik eller olikheter 
om det uppstår några skillnader i synsätt och arbete runt utredningsprocesserna. 

 
 



 37 

Förhållandet mellan lagar, riktlinjer, internation-
ella konventioner och posthumanistisk teori  

I avsnittet rörande tidigare forskning redogjordes det för hur skyddsformen kultur-
reservat instiftades. I detta avsnitt följer en redogörelse för hur skyddsformen ser 
ut idag sett genom posthumanistisk teori. Vilka lagar det är som styr arbetet och 
vilka institutioner som är ansvariga. Då arbete med kulturmiljövård även är präg-
lat av bestämmelser på EU-nivå kommer det även att ges en presentation av de 
internationella konventioner som är relevanta i arbetet med maritim kulturmiljö. 

Nationella lagar och riktlinjer 
I Sverige är det länsstyrelse och/eller kommun som får ta beslut om att instifta ett 
kulturreservat. Ett kulturreservat kan utgöras av både mark- och vattenområden, 
huvudsaken är att området anses vara ett ”värdefullt kulturpräglat landskap”.118 
Skyddet kan appliceras på både natur- och kulturmiljövärden, precis som ett na-
turreservat kan användas för att skydda natur- och kulturmiljövärden. ”Värdefullt 
kulturpräglat landskap” kan innefattas av landskap som präglas av materiella fö-
remål som; byggnader, anläggningar, lämningar och marker. Det kan även utgöras 
av ett landskap präglat av traditioner eller värden som består av kunskaper. Det 
arbetet sker allt som oftast i samråd med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har 
ett ”överinseende” i arbetet med kulturmiljö i Sverige.119  

RAÄ agerar stöd för kommun och länsstyrelse i utredningsarbetet rörande 
kulturreservat men de verkar även för att landskapet planeras, förvaltas och ut-
vecklas på ett hållbart sätt och att de kulturhistoriska värdena tas till vara på, an-
vänds och utvecklas.120 I frågor rörande maritimt kulturarv agerar Statens maritima 
museer (SMM) expertinstans åt RAÄ och i vissa fall även som direkt stöd till 
länsstyrelse och kommun. Det är, som tidigare nämnt, huvudsakligen MB och 
KML som styr arbetet rörande kulturmiljö i Sverige. RAÄ:s roll i arbetet med 
upprättandet av kulturreservat tar sig uttryck genom att personal från RAÄ finns 

                                                
118 SFS (1998:808) Miljöbalken. 
119 Riksantikvarieämbetets webbplats> Lagar och stöd [2017-05-08]. 
120 Riksantikvarieämbetets webbplats> kulturarvet> landskap [2017-02-09].  
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tillgängliga som stöd och bollplank i utredningsarbetet. De främsta verktygen som 
RAÄ har utvecklat som stöd till arbetet med kulturreservat är en handbok och den 
kompletterande Vägledningen av tillämpningen av miljöbalken som de har publi-
cerat.121 För närvarande används version tre av denna handbok och den publicera-
des 2005. Handboken ska främst ses som en vägledning och rekommendation om 
hur bestämmelser och lagar ska tillämpas.122 Samt som ett stöd i det praktiska ar-
betet med upprättandet av kulturreservat och hur skötselplaner bör utformas.123  
Handboken är utformad på så sätt att användaren ska kunna följa den från den 
inledande urvalsprocessen till det definitiva beslutet om det ska upprättas ett re-
servat eller inte.124  

Att arbetet med kulturmiljö utifrån en handbok som denna underlättar för pro-
fessionen, men som handboken är formulerad idag reproduceras den officiella 
kulturarvsstatusen som Harrison diskuterar. En plats kan i vissa fall ha både in- 
och officiell status, men statusen har i slutändan inget att göra med platsen i sig. 
Istället är platsen definierad av värden som professionen har tillskrivit platsen 
baserat på deras auktoritet och att deras syn på vad som är värdefullt landskap 
erkänns på så vis av staten.125  

Urvalsprocessen är vad det låter som, det är i detta skede som ansvariga utre-
dare går igenom olika miljöer i det aktuella området som skulle kunna utses till 
reservat. Som det framkommer i presentationen av intervjustudien, uttrycker sa-
gespersonerna att detta är en svår process och det är många parametrar som ska 
vägas in. Utredningen skall väga in redan skyddade kulturlandskap och land-
skapshistoriska regioner i länet och gärna anlägga ett övergripande perspektiv på 
hela regionen.126 Syftet är att de olika typerna av skyddad miljö ska ge en helhets-
bild av en specifik regions kulturhistoria. För att detta ska bli genomförbart måste 
även allt från kulturhistoriska till pedagogiska bedömningsgrunder så väl som 
behov, hot och rent praktiska faktorer tas i beaktande. 

De miljöer som anses vara lämpade för att utses till ett kulturreservat bör all-
tid genomgå en kulturhistorisk utredning.127 Det är den som ska ligga till grund för 
den fortsatta utredningsprocessen och senare utgöra kärnan till beslutet. Det kul-
turhistoriska utredningsmaterialet är även viktigt för utformandet av själva syftet 

                                                
121 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005).  
122 Vägledning för tillämpning av Miljöbalken. Beslut om kulturreservat (2014), s. 4. 
123 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 5. 
124 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005). 
125 Harrisson (2013), s.14–15. 
126 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 11 - 14.  
127 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 14. 
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med reservatet. Det är inte ovanligt att denna typ av utredning utförs av externa 
aktörer och att de är olika aktörer som utför olika typer av relevanta analyser och 
inventeringar.128 Enligt Nissley och King kan det medföra många positiva effekter 
att ta in extern konsultation men det ska inte misstolkas som att det är att bjuda in 
allmänheten.129 När det kommer till offentlig upphandling är beställningen oerhört 
viktig, en extern konsult kommer endast att utreda det som beställaren ber om, 
och detta diskuteras även närmare i avsnittet om ekonomiska förutsättningar. 
Nissley och King fortsätter sin diskussion, med att det i mötet mellan konsult och 
beställare riskerar att bli ett möte mellan två likvärdiga synsätt. Samtalet om ett 
område måste inkludera ett brett spann av intressenter.130 Det är redan i detta skede 
som Harrisons ”hybrid forums” skall äga rum, där alla aktörer ska få lyfta sina 
åsikter, både allmänhet och profession. Allmänheten ska bli konsulterad och inte 
enbart informerad.131 Redan i inledningsfasen av arbetet kan alltså kravlistan över 
vad den externa utredaren faktiskt ska undersöka inkludera allmänheten och pro-
fessionens viljor.  

En grundligt utförd kulturhistorisk utredning är inte bara värdefull i besluts-
processen. Kommun och länsstyrelse kan även använda utredningen som grund 
för utformandet av skötselplanen och framtida utvärderingar av miljön. En av 
RAÄ föreslagen struktur för utredningsrapporten är: 

• Bakgrund – som beskriver varför frågan om kulturreservatet väcktes. 
• Kulturmiljö och omvärld – som sätter in miljön i sitt kulturhistoriska 

sammanhang. 
• Markanvändingsanalys - som klargör den historiska hävden. 
• Bebyggelseanalys – klargör bebyggelsens historiska förankring. 
• Naturvärdesanalys – som klargör naturvärdena i området. 
• Sammanfattning med värdering och rekommendationer – om huruvida, 

och i så fall, hur man bör gå vidare med planerna på kulturreservatet och 
som skall vara vägledande för en historiskt korrekt skötsel.      

(Källa: Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat 
enligt 7 kapitlet 9 § Miljöbalken (2005), s. 20.)  

Genom hela utredningsprocessen framhålls vikten av god kommunikation, kun-
skapsutbyte och samarbete. Kommun och länsstyrelse bör ta kontakt med dels 
varandra och förankra beslutet men även med den myndighet som är ansvarig för 
frågan enligt FOM och MB. I frågor om upprättande av kulturreservat skall kom-
mun och länsstyrelse kontakta RAÄ i enlighet med 25b, 25 c och 26 § i FOM.132 
                                                
128 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s.14 – 20. 
129 Nissley & King (2014), s. 28-29.    
130 Nissley & King (2014), s. 20-21.    
131 Harrison (2013), s. 225. 
132 SFS 1998:1252 Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.   
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Det innebär att utredningen skall gå på remiss till dem. Detta benämns som ”myn-
dighetssamråd” eller ”samrådsförfarande”.133 I redogörelsen för intervjustudien 
benämner dock sagespersonerna detta som ”samrådsprocessen”, i det avsnittet 
används därför det begreppet. 

På grund av den komplexitet som präglar arbetet med kulturmiljö och upprät-
tandet av kulturreservat finns det även starka rekommendationer om vad ett for-
mellt beslut om kulturreservat bör innehålla. Innehållet i ett beslut för att upprätta 
ett kulturreservat är främst reglerat i 7 kapitlet, MB i 4, 5, 6, 9 samt 30 § och i 
FOM  3 och 23 §.134 Ett beslut ska innehålla: En beslutsmening, syfte, föreskrifter, 
skäl för beslut, ärendets handläggning, administrativa data, kartor, skötselplan och 
information om hur en överklagan ska gå till. 

I beslutsformuleringen ska namnet på kulturreservatet utses och i enlighet 
med 1 kapitlet 4 § i KML skall ”god ortsnamnssed” appliceras.135 Det innebär att 
namnet på platsen inte får ändras utan starka skäl, namnet ska gärna bidra till att 
skapa platsens identitet. Det ska även vara uppbyggt på två ben; ett som vilar på 
det så kallade fastighetsnamnet och ett på dess historiska funktion.136 Ett exempel 
på detta är Axmar bruk. Ett väl formulerat syfte för reservatet är viktigt i relation 
till själva beslutet. Det kan även vara avgörande för framtida tillstånds utfärdande 
och utvecklingsinsatser. Formuleringen som återfinns i kapitel 7, 9 § gällande att 
”ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara 
värdefulla kulturpräglade landskap”137 räcker alltså inte som syftesbeskrivning, det 
krävs även en kulturhistorisk utredning och om det är ett uttalat pedagogiskt syfte 
bör även det presenteras. I presentationen av de tre kulturreservaten presenteras 
syftet för varje kulturreservat. 

Reservatet skyddas genom flera, i beslutet formulerade, föreskrifter som ska 
förhindra vissa typer av verksamhet på området men i viss mån även säkerställa 
att allmänheten får tillgång till reservatet.138 Föreskrifter skall ta hänsyn till syftet 
för reservatet och vara utformade på ett sätt så att de är direkt nödvändiga för kul-
turreservatet. Dessa föreskrifter regleras i 7 kapitlets 5, 6 och 30 § i MB.139 En 
annan typ av skydd som ett kulturreservat kan åtnjuta är om det innefattas av en 
detalj- eller områdesbestämmelse i enlighet med PBL. Inget av de tre reservaten i 
denna studie innefattas, intressant nog, av något sådant skydd. Detta blir intressant 

                                                
133 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 20–21. 
134 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 25. 
135 SFS 1988:950 Kulturmiljölagen. 
136 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 25. 
137 SFS 1988:950 Kulturmiljölagen. 
138 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 28 - 29. 
139 SFS 1988:950 Kulturmiljölagen. 
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då det framkommer i fallstudien av de tre kulturreservaten att ett av de största 
hoten mot kulturreservaten är risken för att området skall exploateras till förmån 
för havsnära boende. Ett skydd i detaljplanen skulle förhindra en sådan exploate-
ring. Det skickar signalen om att reservaten kan komma att offras i framtiden. 

Även administrativa data som kan vara av värde ska redovisas i beslutet. Ex-
empel på detta kan vara en karta med tydliga gränser, som visualiserar reservatets 
omfattning, med tillhörande koordinater och som även bör redovisa fastighets-
gränser. Nödvändig information kan även vara platsbunden information så som 
sockennamn och vilken församling som platsen innefattas av.140 Det bör även tyd-
ligt framgå hur frågan rörande ett potentiellt reservat uppstod och hur den ”sam-
rådsprocessen” har gått till. Vilka institutioner har varit med i processen när un-
derlaget gått på remiss? Om det är tal om särskilda skäl får viss dispens ges, ett 
exempel kan vara om dispensen skulle kunna vara ett ingrepp som på sikt skulle 
generera positiva effekter på kulturreservatet. För att det ska ske måste en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) genomföras, då ska även denna presenteras i be-
slutet i enlighet med MB kapitel 7, 7 och 23 § i FOM.141 Det ska även vara tydligt 
hur en eventuell överklagan/upphävning av ett beslut ska inkomma till den ansva-
riga myndigheten.  

Efter det att reservatet är upprättat börjar det verkliga arbetet, oavsett om det 
upprättas ett kultur- eller naturreservat måste det, bifogat till beslutet, även finnas 
en skötselplan. Skötselplanen ska garantera det långsiktiga skyddet för reservatet 
och de värden som finns.142 Detta tycks innebära att det blir komplicerat att arbeta 
med att utveckla reservatet och att lyfta fram nya värden som identifieras, ef-
tersom att framtiden redan är planerad i beslutet. Detta är enligt posthumanistisk 
teori en av de största utmaningarna i arbetet med kulturarv och i detta fall kultur-
landskapet. Det kräver att de som arbetar med landskap, ser till landskapet i sig 
och underlättar och utvecklar relationen mellan människor och objekt istället för 
att se det som historisk rekvisita för människan att beskåda idag.143 De kulturhisto-
riska måste lyftas i skötselplanen och det måste även finnas tydliga och kulturhi-
storiskt riktiga skötselanvisningar och målnivåer; ”skötselmål” och ”kvalitets-
mål”.144 Detta innebär att skötselplanen måste kontextualisera reservatet och pla-
cera det i rätt kontext. Vad ska skötseln leda till och hur ska den följas upp? Det är 
mycket viktigt då skötseln många gånger läggs ut på externa entreprenörer.145 Då 
                                                
140 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 32. 
141 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 32. 
142 SFS 1998:1252 Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 3 §.   
143 Harrison (2013), s. 222. 
144 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 39. 
145 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 35.  
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skötselplanen kan ligga till grunden för upphandling av tjänster ska den inte inne-
hålla några uppgifter av ekonomisk karaktär. Detta beror även på att länsstyrelse 
måste rådfråga RAÄ om det finns ett beslut som skulle innebära en kostnad för 
staten i enlighet med 31 kapitlet i MB.146 

Varje skötselplan ska även innefatta de skötselområden som utgör reservatet. 
Syftet med skötselplanen bör i så stor utsträckning som möjligt fungera som ett 
verktyg för att förvalta reservatet.147 Det ställer höga krav på att förstå den rums-
liga organisationen. Gränserna för de olika skötselområdena får gärna, om det går, 
styras av, i landskapet identifierade strukturer.148 Dessa strukturer kan visa på hi-
storisk markanvändning så som hur gränser mellan in och utmark har gått eller 
som i fallet med Dalarö, på de platser som specifika fartyg förlist. RAÄ varnar för 
att göra skötselplanen för detaljerad, istället ska detaljerna diskuteras med den 
enskilde entreprenören om det blir aktuellt med överlåtelse av förvaltning av re-
servatet.149 

Internationella konventioner 
I detta avsnitt presenteras de tre internationella konventioner som är relevanta i 
relation till upprättandet av kulturreservat och det generella arbetet med maritim 
kulturmiljö i Sverige idag. De är relevanta då Sverige, i olika utsträckning, har 
förbundit sig att arbeta med kulturlandskap och kulturmiljö utifrån dessa konvent-
ioner. Arbetet med kulturarvsfrågor på internationell nivå är oerhört komplext då 
det i sin natur är tvärsektoriellt. Konventionerna är alltså även relevanta utifrån ett 
posthumanistiskt perspektiv, det är på EU-nivå som arbetet teoretiseras genom 
experter vid UNESCO och andra organisationer. Det är i grund och botten här den 
posthumanistiska teorin vill förändra synen på kulturarv och dess innebörd från 
det euro-amerikanska perspektivet till ett mer inkluderande begrepp. För att detta 
sedan ska sprida sig ner från internationell nivå, till nationell nivå och sedan ner 
till regional och lokal nivå.150  

I frågor om kultur och kulturarv kan inte EU-konventionerna påverka mer än 
att agera stöd i medlemsländernas arbete, då det inte går att fatta några myndig-
hetsbeslut med stöd av en konvention.151 På internationell nivå finns det tre typer 
av bestämmelser, eller ”normativa instrument” som de även kan kallas. Dessa tre 
                                                
146 SFS (1998:1252) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 26 §. 
147 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 37. 
148 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
Miljöbalken (2005), s. 37. 
149 SFS (1998:1252) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 26 §.   
150 Harrisson (2013), s. 114–139. 
151 Riksantikvarieämbetets webbplats> Om riksantikvarieämbetet> Internationellt samarbete> Europarådet> 
Europeiska landskapskonventionen [2017-03-09]. 
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bestämmelser är; ”deklaration”, ”rekommendation” och ”konvention”. Beroende 
på vilken av de tre typerna av bestämmelser som används, förbinder sig organisat-
ionens medlemsländer att följa just den överenskommelsen i olika utsträckning.152 
En deklaration kan tolkas som en sorts uppmaning till medlemsländerna att aktivt 
arbeta mot ett bestämt mål. Om organisationen ger en rekommendation kan det 
ses som ett slags verktyg för medlemsländernas i deras eget utvecklingsarbete av 
till exempel olika policys. Den tyngsta formen av internationella bestämmelser är 
en konvention, vilket är det som är aktuellt i detta avsnitt.153  

Om en nations regering skriver under och ratificerar ett traktat (en framför-
handlad internationell överenskommelse)154, erkänner nationen i fråga överens-
kommelsen och traktatet/konventionen blir folkrättsligt bindande i den staten. 
Detta innebär att landets regering är de som ansvarar för att konventionen följs. 
RAÄ är den myndighet som för Sveriges talan i Europarådets styrgrupp för frågor 
rörande kultur, kulturarv och landskap (Steering Committe for Culture, Heritage 
and Landscape), även kallat CDCPP.155 Ett viktigt arbete som genomförs av 
CDCPP är just uppföljandet av hur olika konventioner efterföljs. RAÄ är även 
den myndighet som utreder om Sverige ska ratificera olika konventioner och hur 
de ska implementeras när de väl ratificerats av regeringen.   

Europeiska landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen kallas även ”Florens konventionen” och 
upptecknades år 2000 av Europarådet. Det innebär att medlemsländerna kunde 
skriva under konventionen och den ägde lagakraft först 2004. Sverige skrev under 
landskapskonventionen redan 2001 och valde att ratificera den under 2010. Efter 
det kom den att träda i kraft den första maj 2011.156  

Syftet med konventionen är att identifiera och värdera landskap genom ett 
samarbete mellan professionella kulturarvsutredare och lokalbefolkning. Samt att 
premiera skydd, planering och underhåll av landskapet och organisera ett samar-
bete rörande landskaps problematik på EU-nivå.157 Detta är en tanke som i senare 
avsnitt kommer att visa sig svår att realisera. Ratificerandet av landskapskonvent-
ionen är ett steg i rätt riktning, om allmänheten inkluderas ordentligt och arbeta 
präglas av en dialogisk kulturarvsmodell där allmänheten konsulteras.158 I resulta-
                                                
152 Svenska Unescos webbplats> Verksamhetsområden> Kultur> Unescos arbete med konventioner inom 
kulturområdet [2017-03-09]. 
153 Svenska Unescos webbplats> Verksamhetsområden> Kultur> Unescos arbete med konventioner inom 
kulturområdet [2017-03-09]. 
154 Ratificera = stadfästa, bekräfta, godkänna.  
155 Riksantikvarieämbetets webbplats> Om riksantikvarieämbetet> Internationellt samarbete> Europarådet 
[2017-03-09]. 
156 Riksantikvarieämbetets webbplats> Om riksantikvarieämbetet> Internationellt samarbete> Europarådet> 
Europeiska landskapskonventionen [2017-03-09]. 
157 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 1.  
158 Harrison (2013), s. 223. 
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ten av intervjustudien, som presenteras i nästa kapitel, framgår det dock att det är 
svårt att förverkliga detta arbete i praktiken. I konventionen definieras landskap 
som ett område som människor förnimmer, vars karaktär är resultatet av samver-
kan och interaktionen mellan mänskliga och naturliga faktorer. Det kan vara in-
land, marint, urbant eller ruralt landskap. Konventionen innefattar även unikt 
landskap såväl som vardagligt eller förfallet landskap.159 När Sverige ratificerade 
landskapskonventionen åtog sig staten att genomföra fyra generella och fem spe-
cifika åtgärder.  

De generella åtgärderna presenteras i kapitel 1, artikel 5; för det första ska 
medlemslandet i lag, erkänna landskap som en väsentlig del i människans omgiv-
ning, som ett uttryck för hennes mångfald och gemensamma kultur- och naturarv 
och som en grundsten i människans identitet. För det andra, förbinder medlems-
landet att upprätta och implementera en policy för arbetet med landskapsskydd, 
skötsel och planering, detta arbete regleras av de specifika åtgärder som presente-
ras längre fram.  

Tredje åtgärden behandlar deltagande. Konventionen strävar efter processer 
som inkluderar allmänheten och både regionala och lokala myndigheter i arbetet 
med upprättandet av tidigare nämnda policyarbete och definitionsfrågor. Detta 
arbetssätt går att koppla till diskussionen om hybrid forums och vilka effekter det 
skulle kunna få på synen av vad som är kulturlandskap. Däremot, för att denna typ 
av arbete skall fungera, måste professionen tillåta att allmänheten är en medskap-
ande part av kunskapen.160 Avslutningsvis skall landskapsfrågor integreras i poli-
cyarbetet på både regional och kommunal nivå, i alla ärenden som direkt eller 
indirekt kan påverka landskapet.161 

De specifika åtgärderna regleras i kapitel 1, artikel 6 och handlar främst om 
att skapa medvetenhet och sprida kunskap till allmänheten, olika organisationer 
och myndigheter om landskapet och dess unika värde och hur de kan påverka 
dem. Ytterligare insatser för ökad kunskap och utbildning om landskap ska ske i 
alla led.162 De yrkesverksamma som arbetar med landskap ska fortbildas i land-
skapsvärdering och deras operativa arbete. På relevanta utbildningar ska det hållas 
kurser som belyser landskapsfrågor utifrån värdering av landskapet och vilken 
problematik som landskapsskydd kan medföra.163 Det ska även upprättas utbild-
ningsprogram för de aktörer som agerar inom offentlig- och privatsektor.164 Arbe-
tet med att identifiera och utvärdera ska präglas av de inkluderande processerna 
som presenteras i artikel 5 och gemensamt ska alla parter identifiera sitt eget land-
skap inom gränserna för sitt eget geografiska ansvarsområde. Det innebär att de 
                                                
159 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 2. 
160 Harrison (2013), s. 225. 
161 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 5. 
162 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 6a. 
163 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 6b. 
164 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 5. 



 45 

ska analysera vad som karaktäriserar deras unika landskap och vad som påverkar 
det, samt att de ska kartlägga hur landskapet förändras. Erfarenheter och tillväga-
gångssätt kring arbetet med att identifiera och utvärdera landskapet skall sedan 
sammanställas, bearbetas och utvärderas på EU-nivå.165 Att dela erfarenheter är av 
oerhörd vikt för att skapa effektiva arbetsmetoder och ge landskapsspecialisterna 
samma möjligheter att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Denna typ av 
arbete skall sedan leda till att det definieras och presenteras så kallade ”kvalitets-
mål för landskapet”, och dessa skall vara tydligt förankrade med allmänheten så-
väl som med ansvariga myndigheter.166  

Smith och Harrison argumenterar för att inspirationen till konventionens upp-
komst är grundad i UNESCO:s arbete med att omdefiniera världsarv.167 UNESCO 
hade tagit emot protester från ursprungsbefolkning i Australien, för att UNESCO 
inte hade tagit tillräcklig hänsyn till de kulturella värdena inför upprättandet av 
”Tongarrio National Park” och ”Uluru-Kata Tjuta National Park”. Dessa blev se-
nare de två första kulturlandskapen att inkluderas på listan för världsarv.168 Land-
skapskonventionen utgör en viktig del i den posthumanistiska utvecklingen mot 
ett holistiskt synsätt. Konventionen medför ett nytt perspektiv som lyfter fokus, 
från det tidigare arkeologiska perspektivet där specifika platser (sites) har fått stå 
som representanter för historien. Till att hela landskapet ska kunna bidra till en 
förståelse av historien.169  

Därigenom bryts föreställningen om att landskapet enbart är natur.170 Konvent-
ionen löser dock inte problematiken kring den hierarki som uppstår mellan natur 
och kultur. Lowenthal beskriver natur och kultur som tvillingar som bara kan se-
pareras med risken att båda blir lidande.171 Naturen tycks dock vara överlägsen 
kulturen och arbetet präglas fortfarande av välbärgade och välutbildade euro-
amerikanska perspektiv. Lowenthal beskriver det som att få människor sätter sig 
in i naturens position eller projicerar sig själva på något icke-mänskligt, medan 
kulturarvet däremot, väcker empati hos människan, och därför är chansen större 
att föremål (antikviteter) erhåller lokalt stöd än naturen.172 

Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet 
Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet är en UNESCO-
konvention. Syfte är att bevara det immateriella kulturarvet, denna konvention 
föranleddes av en lång diskussion om dess behov. Behovet av en konvention med 

                                                
165 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 5. 
166 Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 5. 
167 Harrison (2013), s. 125–137. 
168 Harrison (2013), s. 125-126. 
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172 Lowenthal (2005), s. 85–89. 
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särskild fokus på det immateriella kulturarvet framhölls först och främst av olika 
utvecklingsländer.173 Flera av de medlemsländer som drev frågan upplevde inte att 
de viktigaste aspekterna i just deras kulturarv innefattades av den rådande världs-
arvskonventionen, vilken har en övervägande fokus på det byggda kulturarvet och 
naturarvet.174 Här återfinns det, återigen, en ambition att skapa ett mer holistiskt 
angreppssätt på kulturarvet.  

Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet klubbades av 
generalkonferensen, vilket är UNESCOS högsta beslutandeorgan, under deras 32: 
a möte mellan 29 september–17 oktober 2003. Sverige valde att ratificera kon-
ventionen 26 januari 2011.175 Harrison, Smith och Waterton menar att UNESCO 
och liknande organisationers arbete med att erkänna och bevara immateriella vär-
den kan ses ur två perspektiv. Dels att erkänna och inkludera ytterligare former av 
kulturarv för att visa på människans diversitet och dels som ett sätt för UNESCO 
att stärka och expandera sin auktoritet över objekt, platser och praktiker.176 I och 
med att konventionen lyfter upp det immateriella kulturarvet och ställer det mot 
det materiella, menar Harrison att det skapas en binär relation mellan materiellt 
och immateriellt kulturarv.177 Precis som i fallet med kultur- och naturlandskap. 
Det sker inget mer än en omstrukturering bland de etablerade universella värdena 
hos UNESCO, istället för en total revidering av det existerande klassifikationssy-
stemet.178    

Syftet, som det beskrivs i konventionen (kapitel 1, artikel 1) är att garantera 
skyddet för det immateriella kulturarvet. Säkerställa att berörda samhällen, grup-
per och individers immateriella kulturarv behandlas med respekt och att öka med-
vetandet för det immateriella kulturarvets betydelse på lokal, nationell och inter-
nationellnivå, samt att möjliggöra internationellt samarbete och stöd.179 Definit-
ionen av immateriellt kulturarv presenteras i kapitel 1, artikel 2 och innebär: 
”praktiker, representation, uttryck, kunskaper och färdigheter”. Såväl som de in-
strument, föremål, artefakter och kulturella platser som är kopplade till nämnda 
kunskaper och uttryck som är bundna till olika samhällen, grupper och i viss mån 
även enskilda individers kulturarv.180  

Det immateriella kulturarvet som det beskrivs här överförs mellan olika gene-
rationer, och i och med det så är det under konstant omarbetning i relation till ett 

                                                
173 Svenska Unescos webbplats> Verksamhetsområden> Kultur> Immateriellt kulturarv [2017-03-10]. 
174 Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, s. 3–4.  
175 Unescos webbplats > Conventions > Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 
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179 Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, s. 5. 
180 Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, s. 5. 
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samhälles omgivning, hur de interagerar med naturen och sin historia. Detta gene-
rerar en känsla av identitet och kontinuitet.181  

Det immateriella kulturarvet manifesteras bland annat genom; muntliga tradit-
ioner och uttryck (språket inkluderas i detta och ses som bärande för det immate-
riella kulturarvet), scenkonst, sociala praktiker så som ritualer, kunskap och idéer 
om natur och universum och traditionellt hantverk.182 Konventionens skydd beto-
nar vikten av ”Cultural space”, alltså området där till exempel berättandet sker. 
Detta ledde till att kulturarv slutade vara bundet till en specifik plats, och blev 
istället mobilt vilket tillät flera kulturella uttryck att tillskrivas autenticitet som 
tidigare saknat det.183 

För att sammanfatta har konventionen som mål att bevara det ”levande kultur-
arvet”, oavsett om det är en kultur som generellt sett är präglad av det materiella 
kulturarvet eller inte. Att arbetet är fokuserat på ett levande kulturarv blir tydligt 
då bestämmelserna ser ut som sådana att om till exempel den sista utövaren av ett 
språk skulle dö, så skulle språket inte längre skyddas av konventionen.184  

Arbetet med konventionen inleds med att alla länder som ratificerat konvent-
ionen skall upprätta minst en förteckning över sina immateriella kulturarv, sedan 
kan landet i fråga välja så kallade element från sin lista och nominera dem till att 
placeras på en av tre konventionslistor.185 Det finns totalt sett tre olika listor som är 
förenade med konventionen; listan för ”representativt immateriellt kulturarv”, 
”listan för det kulturarv som kräver omedelbart skydd för att inte falla ur tiden” 
och listan med ”goda exempel”, alltså en lista på lyckade bevarandeprojekt.186  

Det måste gå att bevisa för UNESCO, och den av medlemsländerna bestående 
kommittén att det nominerade bidraget står med på en nationell förteckning. 
Kommittén sammanträder årligen och för närvarande finns det totalt 429 registre-
rade element, varav flest återfinns i Kina med 39 stycken, medan Sverige förnär-
varande inte har något element på någon av konventionens listor.187 

I Sverige är det Institutionen för språk- och folkminne som har det övergri-
pande ansvaret för arbetet med att efterfölja konventionen, ytterligare organisat-
ioner som är iblandade i arbete är: Museiverket, Nordiska museet och RAÄ. I 
deras arbete förtecknas immateriellt kulturarv som ”levande traditioner”. I utred-
ningsarbetet om upprättande av kulturreservaten som undersökts inom ramarna 
för denna studie lyser dock Institutionen för språk- och folkminne med sin från-
varo. Att den ansvariga institutionen för arbetet immateriellt kulturarv inte är in-
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kopplad i beslutsprocessen av kulturreservat ökar riskerna för att det holistiska 
perspektivet missas. 

Det finns ett problem med konventionen och det är den rådande nominerings-
strukturen som UNESCO upprättat. Som det ser ut idag är det svårt för enskilda 
individer och minoriteter att använda listan för immateriellt kulturarv för att upp-
märksamma det internationella samhället om problematik i bevarandet på lokal 
nivå.188 Problematiken för minoriteter och allmänheten består av att det enbart är 
stater som får nominera förslag till UNESCO och de använder sig av de experter 
som styr över nomineringsprocessen till den nationella skyddslistan. Harrison 
menar att de statliga institutionerna då kommer att prioritera agendan satt av sta-
ten, ursprungsbefolkning och minoriteter riskerar på så sätt att bli marginali-
serade.189 

Konventionen för kulturarv under vatten 
Även konventionen för kulturarv under vatten är en så kallad UNESCO-
konvention. Den tillkom i Paris 2001, vid generalkonferensens 31: a samman-
träde. Denna konvention är inte ratificerad av Sverige, men SMM har varit in-
blandade i att arbeta med konventionen och på så sätt efterföljs den till viss del 
även i Sverige.190 Konventionen för kulturarv under vatten har för avsikt att er-
känna betydelsen av det marina kulturarvet som en väsentlig del i människans 
kulturarv, och speciellt i relation till människans historia rörande olika människor 
och nationers relationer till varandra.191  

UNESCO uppskattar att det finns tre miljoner skeppsvrak på havsbotten och 
att det finns hundratals sjunkna städer runtom i haven, och de menar därför att 
haven kan kallas det största museet i världen.192 Konventionen är framtagen som 
ett komplement till redan existerande UNESCO-konventioner och ”Förenta nat-
ionens havsrättskonvention” som trädde i kraft 1994.193 Havsrättskonventionen 
innehöll endast två artiklar rörande kulturarv under vatten. Artikel 149: ”Arkeolo-
giska och historiska föremål” innebär att: 

Alla föremål av arkeologisk och historisk natur som påträffas inom området skall bevaras el-
ler överlåtas till förmån för hela mänskligheten, varvid särskild hänsyn skall tas till den före-
trädesrätt som tillkommer ursprungsstaten, ursprungslandet eller den stat där föremålet har 
sitt kulturella eller historiska och arkeologiska ursprung.194 

 

                                                
188 Harrison (2013), s. 136. 
189 Harrison (2013), s. 136. 
190 Intervju 3. Statens maritima museer. (2017-03-15). 
191 Konventionen för kulturarv under vatten, inledande erkännanden, s. 50. 
192 Unescos webbplats > Culture > Themes > Underwater Cultural Heritage > 2001 Convention > Learn about 
the convention [2017-05-08]. 
193 SÖ (2000:1) Sveriges internationella överenskommelser.  
194 SÖ (2000:1) Sveriges internationella överenskommelser, s. 36. 
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Samt artikel 303: ”Arkeologiska och historiska fynd i havet”: 

• Staterna är skyldiga att skydda föremål av arkeologiskt och historiskt 
intresse som påträffas i havet och att samarbeta i detta syfte. 

• För att kontrollera handel med sådana föremål får en kuststat, då den 
tillämpar artikel 33, utgå ifrån att ett avlägsnande utan dess tillstånd av 
föremålen från havsbottnen inom den zon som avses i nämnda artikel 
skulle leda till överträdelse inom dess territorium eller territorialhav av 
de lagar och andra författningar som avses i artikeln.  

• Ingenting i denna artikel påverkar identifierbara ägares rättigheter, be-
stämmelser angående bärgning eller andra sjörättsliga regler eller lagar 
och praxis rörande kulturellt utbyte. 

• Denna artikel inverkar inte på andra internationella avtal och folkrätts-
liga regler om skydd av föremål av arkeologiskt och historiskt intresse.  

(Källa: SÖ (2000:1) Sveriges internationella överenskommelser, s. 78.) 

Konventionen för kulturarv under vatten skall alltså underlätta ordnandet av kul-
turarvet och framtagandet av lagar och bestämmelser om skydd och bevarande. 
Konventionen skall på intet sätt gå emot redan existerande internationell lagstift-
ning och FN:s Havsrättskonvention.195  Definitionen av kulturarv under vatten som 
det definieras i artikel 1 av konventionen; innefattar alla spår efter människans 
existens, som har legat helt eller delvis under vattenytan i perioder eller kontinuer-
ligt i minst hundra år. Oavsett om det är av kulturell, historisk eller arkeologisk 
karaktär.196  

Enskilda stater kan minska tidsgränsen om de vill inkludera senare lämningar. 
Det kan alltså vara tal om; landskap, byggnader, artefakter och mänskliga kvarle-
vor tillsammans med dess arkeologiska och naturliga kontext. Även fartyg, luft-
farkoster och delar av dessa tillsammans med lasten och annat tillhörande material 
och arkeologiska- och naturliga kontext. Samt föremål med förhistorisk karak-
tär.197 Ledningar och kablar som är dragna längs med bottnen är inte att räkna som 
kulturarv, inte heller andra installationer skall anses vara kulturarv. Skyddet skall 
dock gälla alla lämningar som kan återfinnas i en stat oavsett vilket typ av vatten 
som det är beläget i; insjö, flod eller hav. 

Syftet med konventionen är att säkerställa och stärka skyddet för marint kul-
turarv utöver det skydd som internationell lagstiftning erbjuder. Alla medlemslän-
der skall samarbeta i arbetet med att skydda och bevara kulturarvet i överens-
stämmelse med konventionens föreskrifter. Medlemsländerna förbinder sig att i 
första hand utreda möjligheterna för att bevara kulturarvet in situ (på plats) innan 
                                                
195 Konventionen för kulturarv under vatten, kapitel 1, artikel 3.  
196 Konventionen för kulturarv under vatten, kapitel 1, artikel 1.  
197 Konventionen för kulturarv under vatten, kapitel 1, artikel 1. 
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de tillåter någon annan åtgärd. Om ett föremål ändå skulle bärgas skall det depo-
neras och konserveras för att säkerställa det långsiktiga bevarandet. Anledningen 
till detta är att lämningarna i vatten får ett naturligt skydd i vattnet och är mycket 
känsliga för att flyttas. Östersjön med sitt bräckta vatten, utgör en mycket lämplig 
bevarandemiljö för de lämningar som finns där. Det marina kulturarvet får inte 
heller exploateras kommersiellt, då främst genom aktiviteter under vatten så som 
dykning, som kan skada eller på annat sätt påverka kulturavet negativt genom att 
det påverkas fysiskt eller att det på annat sätt störs.198  

Medlemsländerna måste även säkerställa att det i den mån det finns mänskliga 
kvarlevor i lämningarna så skall dessa hanteras med respekt. För att kunna möta 
kraven på att göra det marina kulturavet tillgängligt och öka kunskapen om detta 
måste dock viss tillgång till de lämningar som fortfarande är belägna på bottnen 
tillåtas. Därför uppmuntrar konventionen till ansvarsfullt, icke överträdande till-
träde till platserna för att erbjuda möjligheten att observera eller dokumentera det 
marina kulturarvet. Enligt konventionen är det största hotet mot det marina kultur-
arvet plundring utfört av skattjägare, kommersiell exploatering och olika industri-
ers inverkan. Det kan till exempel vara borrning efter olja, muddring eller fiske. I 
förlängningen är även klimatförändringar ett stort hot.199  

Konventionen för kulturarv under vatten är ett skyddsinstrument som på 
många sätt präglas av marinarkeologi som forskningsfält. Det är som tidigare dis-
kuterats ett relativt nytt fält inom kulturarvssektorn och som genomgången av 
konventionen visar, är det ett övervägande fokus på de materiella och de arkeolo-
giska lämningarna. Det påminner om den tyngd som tillskrevs arbetet med det 
terrestriala kulturarvet när det arbetet inleddes. Smith och Waterton menar att 
konventionerna, på ett tydligt sätt ritar upp riktlinjer för, skydd, bevarande och 
restaurering för arkeologiska platser.200 För att jämföra med landskapskonvention-
en som lyfter perspektivet från den arkeologiska platsen, så applicerar undervat-
tenskonventionen återigen stor fokus vid detta.  

Detta går emot det posthumanistiska förhållningssättet, då det förstärker och 
återetablerar arkeologisk expertis och ”expertsamhället” som åtskilt från andra 
delar av samhället.201 Diskussionen om ”expertsamhället” kommer att fortsätta i 
presentationen av intervjustudien. Det som går att säga om detta nu, är att arkeo-
logins roll i arbetet med maritimt kulturarv på många sätt liknar den som rådde 
under 1900-talet i arbetet med terrestriala kulturarv, då bevaringsetik på internat-
ionell nivå främst spreds genom arkeologi, konsthistoria och arkitektur.202 

                                                
198 Konventionen för kulturarv under vatten, kapitel 1, artikel 2. 
199 Unescos webbplats > Culture > Themes > Underwater Cultural Heritage > 2001 Convention > Learn about 
the convention [2017-05-08]. 
200 Smith & Waterton (2009), s. 32-33. 
201 Smith & Waterton (2009), s. 33. 
202 Smith & Waterton (2009), s. 33. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Det huvudsakliga stödet för arbetet med kulturmiljövård i Sverige kommer från 
statens kulturmiljövårdsanslag, även kallat kulturmiljöanslaget. Arbetet med att 
finansiera kulturmiljösektorn är komplext, för även om det inte finns så många 
källor för finansiering, finns det desto fler aktörer att ta hänsyn till. Viktigt att 
betänka i relation till detta är att den tidigare benämnda ”samrådsprocessen” gäller 
i arbetet med statlig eller delvis statlig ersättning. Detta avsnitt kommer att redo-
göra för de ekonomiska strukturerna som ligger till grund för det praktiska arbetet 
med kulturmiljövård. Vilket utgör en av utgångspunkterna för analysen som sker i 
nästa avsnitt där resultatet av intervjustudien presenteras. 

Kulturmiljövårdsanslaget 
Anslaget för kulturmiljö är inte bara viktigt för enskilda institutioner så som läns-
styrelsen utan det är även det viktigaste styrmedlet för det ”civila samhället” i 
deras arbete med bevarandet av historiska objekt och miljöer.203 Kulturmiljöansla-
get är fördelat på bidrag till tre huvudsakliga grupper: ”kulturmiljövården”, ”kyr-
koantikvarisk ersättning” och statens så kallade ”bidragsfastigheter”. ”Bidragsfas-
tigheter” åsyftar till fastigheter som inte kan nå upp till förutsättningarna som ge-
nererar ett ekonomiskt överskott.204 Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar drygt 
100 av de totalt 1000 olika objekt som benämns som bidragsfastigheter. Kultur-
miljöanslaget är i stort sett oförändrat sedan 2002.205 Att anslaget i stort sett är oför-
ändrat visar tydligt på att arbetet med kulturmiljö är statiskt och att det är svårt för 
ansvariga myndigheter att utveckla sitt arbete då det inte tillkommer några nya eko-
nomiska medel. 

Det råder igen tvekan om att det ”kyrkoantikvariska kulturarvet” besitter en 
unik ställning baserat på den stora skillnaden i storlek på anslag räknat i kronor. 
Ersättningen till vården av det kyrkoantikvariska arvet ökade kraftigt under de 
första åren av 2000-talet för att plana ut 2009.206 Som vi kan se i figur 1, var det 
först under 2007 som staten började dela ut ersättning för statens bidragsfastighet-
er och det översteg bidraget till kulturmiljövård direkt, för att sedan stanna där. 
Även om det inte är i närheten lika omfattande som för ersättningen till den kyr-
koantikvariska ersättningen. Siffrorna förstärker de tankar som föranledde denna 
uppsats, då den tydliga snedfördelningen av ekonomiska styrmedel visar på vad 
det är som prioriteras i fråga om materialitet och immaterialitet. Förutsättningarna 
för ett holistiskt angreppssätt på kulturmiljö brister redan i detta tidiga stadium av 
arbetsprocessen.  

                                                
203 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 46. 
204 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 52. 
205 Kulturmiljöstatistik (2016), s.45. 
206 Kulturmiljöstatistik (2016), s.45. 
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Figur 1. Statliga anslag till kulturmiljö mellan åren 2006–2015 i tusen kronor, löpande priser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Källa: Myndigheten för kulturanalys. Materialet används med tillstånd från Myndigheten för 
kulturanalys.) 

Kulturmiljöanslaget går till ungefär 2000 olika projekt, miljöer och tillgänglig-
hetsinsatser.207 Fördelningen av kulturmiljöanslaget går till på två sätt, den första 
varianten är att RAÄ portionerar ut ersättningen till olika länsstyrelser, som i sin 
tur fördelar anslaget på olika projekt för kulturmiljön. Det är på detta sätt som den 
största andelen av anslaget blir distribuerat.208 Den andra varianten är att RAÄ 
distribuerar pengarna direkt till särskilda projekt men det är en avsevärt mycket 
mindre summa. Under 2015 bestod kulturmiljöanslaget av totalt 249 miljoner 
kronor, 222 miljoner gick till länsstyrelsens verksamhet och 27 miljoner fördela-
des av RAÄ.209 

Den huvudsakliga delen av kulturmiljöanslaget fördelas på olika typer av 
vårdinsatser för redan existerande objekt. Det förhindrar till stor del utvecklings-
arbetet för reservaten och upprättandet av nya kulturreservat. Under 2015 erhölls 
till exempel 20 miljoner kronor för landskapsvård, under samma år betalades det 
ut 100 miljoner till vårdinsatser av bebyggelse och 27 miljoner kronor till förmån 
för olika vårdinsatser för ruiner och fornlämningar.210 Figur 2 visar på hur kultur-
miljöanslaget har fördelats totalt sett mellan åren 2008–2015. 

 

                                                
207 Riksantikvarieämbetets webbplats> Om Riksantikvarieämbetet> Bidrag, anslag och fonder> Kul-
turmiljvårdsanslaget [2017-02-19]. 
208  Kulturmiljöstatistik (2016), s. 46. 
209  Kulturmiljöstatistik (2016), s. 46. 
210 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 46. 
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Figur 2. Kulturmiljövårdsanslaget fördelat efter ändamål mellan åren 2008–2015 i tusen kronor, 
löpande priser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Myndigheten för kulturanalys. Materialet används med tillstånd från Myndigheten för 
kulturanalys.)   

I figur 2 kan vi även se hur anslagen till olika informations- och tillgänglighets-
projekt minskar men att ersättningen till kunskapsunderlag har ökat. Detta beror 
på att kunskapsunderlaget i detta sammanhang erhåller ersättning från RAÄ och 
länsstyrelser.211  

Idag har upprättningstakten av kulturreservat stannat av, och en anledning till 
detta kan vara att stora delar av kulturmiljöanslaget är uppbundet i större redan 
existerande bevarandeprojekt rörande olika kulturreservat, fornminnesvård och 
byggnadsminnen.212 I figur 3 kan vi tydligt se hur fördelningen av kulturmiljö-
anslaget är distribuerat. Här kan vi även se hur liten del av ersättningen som för-
delas till de objekt som inte åtnjuter något skydd i svensk lagstiftning, på grund av 
deras lågt värderade kulturhistoriska betydelse, som RAÄ ändå anser viktig för 
kulturlandskapet i stort.213 Inom kategorin av objekt som saknar lagstadgat skydd 
går störst del av kulturmiljöanslaget till så kallade ”areella näringar”, vilket inne-
bär bebyggelse av olika slag. Den övervägande anslagsfördelningen till areella 
näringar återfinns även i byggnadsvården som faktiskt är skyddad av lag.214 Be-
loppen redovisade i figur 3 är baserade på anslag fördelade av både länsstyrelse 

                                                
211 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 47. 
212 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 47. 
213 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 47. 
214 Kulturmiljöstatistik (2016), s. 47–48. 
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och RAÄ. Vi kan även se fördelningen till världsarv och riksintressen för kultur-
miljövården, dessa undersöks inte närmare, men är av intresse för arbetet med 
kulturmiljö i stort. 

Figur 3. Kulturmiljövårdsanslaget fördelat efter objektens skyddstyp mellan åren 2008–2015 i 
tusen kronor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Källa: Myndigheten för kulturanalys. Materialet används med tillstånd från Myndigheten för 
kulturanalys.) 

Än en gång antyder siffrorna en snedfördelning av det ekonomiska styrmedlet 
mellan de olika skyddstyperna. Det är de materiella värdena i form av byggnader 
som erhåller mest stöd, vilket visar på att det finns få möjligheter att arbeta med 
ett holistiskt perspektiv i arbetet med kulturreservat. 
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Värdering av det maritima landskapet 

Tre kulturreservat 
I detta avsnitt följer en redogörelse av de tre kulturreservaten som utgör uppsat-
sens fallstudie och vilka värden i landskapet som ansetts särskilt värdefulla. Stu-
dien visar på en bredd i utredningsarbetet och att olika kommuner och länsstyrel-
ser har förhållit sig väldigt olika till den handbok som RAÄ tagit fram för att 
agera stöd i utredningsarbetet. De tre rapporterna är inte enbart olika utifrån vilka 
värden de lägger särskild vikt vid, utan även hur ingående den kulturhistoriska 
utredningen av det tänkta reservatsområdet är och hur tillgängliga rapporterna har 
varit. Både Axmar bruk och Sandvikens fiskeläge är vad som kan kallas för mix-
ade områden. Dessa två platser präglas av mötet mellan terrestriala och maritimt 
baserade verksamheter och landskapet präglas av den dualiteten. De båda delarna 
land och hav behövs för att kunna ge en fullständig bild av den unika kulturmiljö 
som uppstått där. Dalarö däremot är unikt i sitt slag och landskapet utgörs enbart 
av marin kulturmiljö. Valet av de tre kulturreservaten ger en bra bild av de olika 
uttryck som arbetet med maritim kulturmiljö kan ta sig. Som det presenterades i 
metodavsnittet är det tre väldigt olika utredningar och tolkningar av de riktlinjer 
som finns och de är alla resultatet av olika utredares syn på maritim kulturmiljö. 

Axmar bruk 
Länsstyrelsen i Gävleborg är den instans som tagit beslut för upprättandet av kul-
turreservatet Axmar bruk och det är även den myndighet som står för förvaltning-
en och säkerställandet av den långsiktiga vården. Arbetet med att upprätta ett kul-
turreservat initierades av representanter från föreningen Hyttan redan 2005. Hyt-
tan är en ideell näringsdrivande förening som arbetar för bevarandet och utveckl-
ingen av Axmar bruk, de erhöll marken från företaget Bergvik skog AB, som 
dock behöll äganderätten för vattenområdet, Axmar bruk 1:1 (se bilaga 1).215  
Upprättandet av reservatet skedde i samband med att Hyttan erhöll marken för 
Axmar bruk 1:51(se bilaga 1). 

                                                
215 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 5. 
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Beslutet för upprättandet togs 2011 och stödjer sig på 7 kapitlet 9 § i MB för att 
skydda och bevara ett ”värdefullt kulturpräglat landskap”. Upprättandet av kultur-
reservatet Axmar bruk är en del i länsstyrelsens kulturmiljöprogram och miljömål. 
Grundstenen i deras kulturmiljöprogram ligger i att de ser kulturarvet som en re-
surs och att det ska användas. Utöver detta anses bruket och kusten vara ett om-
råde som erhåller hög prioritet inom länets miljömål; Levande kust och skärgård 
och Ett rikt växt- och djurliv.216 Kulturreservatsutredningen genomfördes av Klara 
Wirdby Kulturmiljövård AB, år 2007. Både beslut och förslag till skötselplan för 
reservatet har sänts på remiss till ett flertal olika instanser; Länsmuseet, RAÄ, 
Naturvårdsenheten på länsstyrelsen och föreningen Hyttan.217 Syftet med kulturre-
servatet Axmar bruk är att: 

[…] bevara, visa, bruka och utveckla en bruksmiljö där bergslagen möter havet och där spå-
ren av brukets historia från 1600-talet till början av 1900-talet är närvarande.218 

Enligt beslutsformuleringen innebär detta att: 
• Bevara ett landskap med byggnader, ruiner, marinarkeologiska läm-

ningar och ett immateriellt kulturarv präglat av järnbrukets olika faser 
och processer, 

• Visa ett kulturpräglat landskap genom att området och informationen 
ska vara lättillgänglig, inspirerande och ge kunskap, 

• Bruka landskapet med byggnader, ruiner, och marinarkeologiska läm-
ningar så att det kulturhistoriska värdet består och det biologiska kul-
turarvet gynnas, och 

• Utveckla området genom att det ska vara tillgängligt för pedagogisk, 
vetenskaplig och kulturhistorisk verksamhet. 

(Källa: Länsstyrelsen Gävleborg. 2011-06-07. Dnr 435-6020-10. s. 2). 

Orsaken till beslutet bottnar i att kulturarvet i Gästrikland i stor utsträckning har 
präglats av den bruksperiod som inföll i Sverige under 1600–1800-talet och kul-
turmiljön har påverkats av det i kustlandskapet utförda arbetet med fiske och sjö-
fart.219 I utredningen blir det tydligt att det är helheten, kombination mellan bruket 
och havet, som ligger till grunden för upprättandet av kulturreservatet. Det olika 
elementen i reservatet utgörs av havet, hamnen, hyttan och parken och det finns 
tydliga spår av brukets olika epoker och det arbete som bedrevs där. Under vat-
                                                
216 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 6. 
217 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 10. 
218 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 2. 
219 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 4. 
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tenytan finns det fartygslämningar av olika slag, i hamnen finns det fortfarande 
lyftkran och magasin, och området för hyttan präglas av gamla industrilokaler och 
kanaler. Det finns också tydliga spår i parken i form av trädgårdar, dammar och 
planterade lövträd.220 Utöver de kulturhistoriska och marinarkeologiska värdena i 
Axmar bruk finns det även biologiskt kulturarv som länsstyrelsen vill bevara. I 
angränsning till kulturreservatet Axmar bruk, i östlig riktning, ligger ”Natura 
2000-området Axmar-Gåsholma” som har för avsikt att bevara biologiska värden 
men inom gränserna för det området finns det även flertalet marinarkeologiska 
lämningar. Både reservatet och natura 2000-området innehåller alltså både kultur-
historiska lämningar såväl som biologiskt kulturarv. 

Avslutningsvis presenteras några av de hot som, enligt beslutet om upprät-
tande, finns mot kulturreservatet Axmar bruk. Det presenteras huvudsakligen fyra 
hotbilder: Det första är att det är populärt att bo vid havet och det finns påtryck-
ningar gentemot kommunen att tillåta havsnära boende och att tillåta nybyggnat-
ioner inom området med bruksprägel. Kommunen har inga planbestämmelser som 
kan skydda Axmar bruk.221 Om det skulle flytta fler människor till området runt 
Axmar bruk skulle det troligtvis leda till en ökad användning av vattnet såväl som 
hamnen. Det skulle i förlängningen kunna leda till krav på muddring av havsbot-
ten till exempel, vilket skulle vara skadligt för de marinarkeologiska lämningarna. 
Det tredje hotet utgörs av landhöjningen, vilket utgör ett hot mot i stort sett allt 
maritimt kulturarv, inte bara för Axmar bruk. Det fjärde hotet är av en mer gene-
rell natur, om området inte skulle bli ett reservat skulle området växa igen, dam-
mar skulle brista och byggnader fördärvas.222 

Besluts- och syftesformuleringen för Axmar bruk visar på en ambition att be-
vara miljön i och kring reservatet i sin helhet. Det är dock en övervägande fokus 
på det materiella, vilket även framkommer senare i intervjun med handläggare vid 
länsstyrelsen. Efter det att de immateriella värdena nämns i inledningen fortsätter 
beslutet att belysa de materiella värdena i området. I beslutet finns det uttalade 
natur- och kulturvärden i området och bevarandet skall ses i sin helhet. Utifrån 
detta blir det anmärkningsvärt att det ändå upprättas ett kulturreservat, då det re-
dan finns ett naturreservat i skärgården. Detta visar på att relationen mellan natur-
kultur och materiell-immateriellt fortfarande ses som motsatser till varandra. Även 
presentationen av potentiella hot berör enbart de materiella i området. Som det 
framgick i avsnittet om finansiering, blir det också tydligt att det finns små möj-
ligheter att faktiskt genomföra alla de planer som finns för reservatet. 

                                                
220 Wirdby (2007). 
221 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 5. 
222 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
kommun, Gävleborgs län, s. 5. 
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Sandvikens fiskeläge 
Beslutet om upprättandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge på Ulvön 
(10:1) togs den 17 februari 2005 av länsstyrelsen Västernorrland. Beslutet vilar på 
7 kapitlet 9 § i MB. Kulturreservatet förvaltas av länsstyrelsen Västernorrland och 
de stå även för det operativa tillsynsarbetet. Sedan 1940-talet ägs dock marken av 
MoDo semesterstiftelse, C/o Holmen AB.223 Initiativet till att upprätta kulturreser-
vatet togs av länsstyrelsen år 2003, på grund av att den typen av miljö som Sand-
vikens fiskeläge representerar är svår att skydda utifrån KML.224 Arbetet har ge-
nomförts av länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsvik kommun och länsmuseet 
Västernorrland. Utöver dessa aktörer har utredningen även skett i samband med 
SNV och RAÄ.  

Även privatpersoner på ön såväl som privata företag har tillåtits att lyfta sin 
åsikt i delar av utredningen, men det har främst rört sig om frågor angående till-
gänglighet till bostäder och service. Dock framkommer inte i vilken utsträckning 
dessa personers åsikter har vägts in i det arbetet. Ur ett posthumanistiskt perspek-
tiv kan den dialogen ses som något positivt, även om den förekommit i begränsad 
form. Det får betraktas som ett arbete som kan utvecklas för att inkludera allmän-
heten i ett hybrid forum.  

Då området som reservatet avser (se bilaga 2) ägs av Holmen AB, har länssty-
relsen Västernorrland efter en gedigen mark- och fastighetsvärdering betalat en 
engångsersättning på två miljoner kronor i intrångsersättning till Holmen AB.225 
Inför inrättandet av kulturreservatet genomfördes det en kulturhistorisk utredning 
och en förundersökning av bebyggelsen på området.  

Syftet med kulturreservatet Sandvikens fiskeläge är att:  

[…] skydda, bevara och informera om en kulturhistoriskt präglad miljö med kontinuitet från 
1700-talets fiskemiljö fram till vår tid semesteranläggning som startades i MoDos regi på 
1940-talet.226   

Enligt beslutsformuleringen innebär detta: 
• Att bedriva skötsel på ett sådant sätt att kulturhistoriska lämningar och 

spår tydliggörs och bevaras. Detta ska åstadkommas genom antikva-
riskt underhåll av byggnader och att de tidigare öppna ytorna inom 
området, t ex kring kokhus, sjöbodar och den gamla gistvallen, hålls 
öppen genom röjning och slåtterhävd. 

                                                
223 Bildandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge, Ulvön 10:1, Nätra socken, Örnsköldsvik kommun, 
Västernorrlandslän, s. 1–3. 
224 Bildandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge, Ulvön 10:1, Nätra socken, Örnsköldsvik kommun, 
Västernorrlandslän, s. 5. 
225 Överenskommelse om intrångsersättning, s. 1–2.  
226 Bildandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge, Ulvön 10:1, Nätra socken, Örnsköldsvik kommun, 
Västernorrlandslän, s. 3.  
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• Att ge goda förutsättningar för fortlevnad av den lågväxta torrängsve-
gitationen som är representativ för fiskelägen i Höga kustområdet. 

• Att på ett pedagogiskt sätt informera om hur ett fjärrfiskeläge funge-
rade och om de kultur- och naturvärden som finns i området.  

(Källa: Länsstyrelsen Västernorrland. 2005-02-17. Dnr 435-11760-04. s. 3.)   

Beslutsformuleringen för Sandviken är inte lika specifik som den för Axmar bruk, 
men även detta reservat åsidosätter det immateriella till förmån för det materiella. 
Som det framgår i avsnitten om Axmar bruk och Sandviken är det två olika sätt att 
uttrycka sig kring vad som är viktigt i vartdera området. Den posthumanistiska 
kritiken ligger i att arbetet med natur och kultur präglas av att det alltid ska vara 
”antingen-eller.”227 Istället bör det ses som att det är ”både-och”, då detta undviker 
att det uppstår en hierarki och motsatser mellan till exempel natur-kultur och ma-
teriellt-immateriellt. Haraway föreslår i relation till detta att använda begrepp likt 
”naturkultur” för att begränsa de värderas olika högt.228 Detta diskuteras ytterligare 
i det senare avsnittet om det praktiska arbetet med utredningsprocesserna. 

I Västernorrlands läns kustlandskap och på öarna i skärgården har en rik trad-
ition av fiske, både kustnära och längre ut till havs. Fisket nära kusten har utgjort 
en bisyssla för jordbrukare i området och fisket längre ut i skärgården, det så kal-
lade fjärrfisket, har varit viktigt för flertalet borgare från sydligare breddgrader. 
Fjärrfisket innebar att borgare från Mellansverige reste upp till norrlandskusten 
för att fiska under sommarhalvåret.229 Precis som i fallet med Axmar bruk har de 
maritima kulturmiljöerna blivit fokus för länets kulturmiljöprogram Utsikt mot 
framtiden – nya perspektiv. Länets kulturmiljöprogram utgörs av fyra mål: stärka 
allmänhetens medvetenhet om kultur och historia. Mål två och tre är att kulturar-
vet ska bli tillgängligt, och att det används. Det fjärde målet är att öka ansvars-
känslan för kulturarvet hos både privatpersoner och samhällssektorer.230 Upprät-
tandet av kulturreservatet är även förenligt med de två regionala miljökvalitetsmå-
len; Hav i balans och Levande kust och skärgård.231 

Till en början var det flera fiskelägen som var aktuella för bildandet av ett 
kulturreservat men de gallrades bort av olika skäl, några var för hårt exploaterade 
av sommarbostäder, ett annat låg redan i ett naturreservat och ett tredje ansågs 
vara för känsligt för det potentiellt ökande besöksantalet till platsen i och med 
upprättandet av ett kulturreservat.232 Likt Axmar bruk är inte heller Sandvikens 
fiskeläge skyddat av någon detaljplan eller områdesbestämmelser, men det är ett 
                                                
227 Åsberg, Hultman & Lee (2012), s. 38. 
228 Åsberg, Hultman & Lee (2012), s. 38. 
229 Hårding (2003), s. 9–10. 
230 Hårding (2003), s. 5. 
231 Bildandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge, Ulvön 10:1, Nätra socken, Örnsköldsvik kommun, 
Västernorrlandslän, s. 5. 
232 Hårding (2003), s. 4.  
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riksintresse för kulturmiljövården och det ligger inom områdesgränserna för 
UNESCO världsarvet Höga kusten. Sandvikens fiskeläge är även av riksintresse 
för naturvården och friluftslivet samt skydd för landskapsbilden. Detta beror på 
den tidigare nämnda ”torrängsvegitationen”. På dessa platser finns det växtlighet 
som vanligen förknippas med sydligare breddgrader, denna flora skulle kunna fått 
sitt fäste runt olika fiskelägen i och med fjärrfiskarnas resor fram och tillbaka.233 

Potentiella hot mot landskapet på Ulvön och Sandvikens fiskeläge är precis 
som i fallet med Axmar bruk den ökade efterfrågan på sommarboende och havs-
nära bostäder. Flera fiskelägen i länet har fallit offer för påkostade och individu-
ella utformningar på stugorna. Landhöjningen längsmed Höga kusten lyfts inte 
fram som ett hot då de inte är tal om några marinarkeologiska lämningar inom 
reservatet, istället framhävs placeringen av byggnaderna som något som istället 
kan visualisera landhöjningens inverkan på landskapet.234 

Dalarö – skeppsvraksområde 
Skeppsvraksområdet vid Dalarö är unikt på många sätt, det är inte bara Sveriges 
första marina kulturreservat utan världens första. När det kommer till skeppsvrak 
som är äldre än 100 år är området kring Dalarö även ett av Sverige mest fornläm-
ningstäta områden. Den 8:e april 2013, med stöd av 7 kapitlet 9 § i MB, beslutade 
Haninge kommun att upprätta ett kulturreservat för vatten- och bottenområdet runt 
tre huvudsakliga skeppsvrak. Skeppsvraken; Jutholmsvraket, Anna Maria samt 
Dalarövraket utgör de tre skyddsområden som tillsammans bildar kulturreservatet 
Dalarö - skeppsvraksområde.235 Gränserna för de tre skötselområdena utgår ifrån 
en linje på havsbottnen, linjen utgår från vardera skepps centrum och hundra me-
ter ut. Till skillnad från de två tidigare kulturreservaten utgörs gränsdragningen 
för kulturreservatets gränser i mötet mellan land och hav (se bilaga 3). Det är Ha-
ninge kommun som ansvarar över förvaltning och tillsyn av kulturreservatet. Det 
var ett gemensamt initiativ mellan Haninge kommun, SMM, RAÄ och länsstyrel-
sen i Stockholm, som även ligger bakom upprättandet av Dalarö kulturreservat. 
Den kulturhistoriska utredningen i form av bland annat marinarkeologiska under-
sökningar och inventeringar är genomförd av SMM.236 Syftet med Dalarö – 
skeppsvraksområde är: 

[…] att genom ett organiserat och reglerat tillgängliggörande skydda det attraktiva och ska-
dekänsliga beståndet av fartygslämningar från de hot som såväl en fri och oreglerad dykverk-
samhet som ett svårövervakat allmänt dykförbud kan orsaka […].237 

                                                
233 Hårding (2003), s. 12–13. 
234 Bildandet av kulturreservatet Sandvikens fiskeläge, Ulvön 10:1, Nätra socken, Örnsköldsvik kommun, 
Västernorrlandslän, s. 4 
235 Reservatsbestämmelser för marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde, s. 1.  
236 Reservatsbestämmelser för marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde, s. 4. 
237 Reservatsbestämmelser för marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde, s. 1. 
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Enligt beslutsformuleringen innebär detta: 
• att organisera användningen så att den tjänar en skadeförebyggande, 

lättillgänglig och upplevelserik dykverksamhet utifrån kulturhistoriska 
värden. 

• Att tillvarata och sprida de kunskaper och upplevelser som lämningar-
na inom området kan förmedla. 

• Att skydda och vårda lämningarna med sikte på en långsiktig uthållig-
het, utifrån deras olika förutsättningar. 

(Källa: Haninge kommun. 2013-04-08. Dnr ks 77:1/2011. s. 2.) 

Dalarö och dess omkringliggande skärgård tros ha haft en framträdande roll i 
svensk sjöfartshistoria sedan åtminstone 1500-talet. Landskapet har inte bara 
präglats av skärgårdens befolkning utan även av sjöfart med både nationell och 
internationell karaktär. Dalarö har historiskt sett även spelat en avgörande roll i 
svensk militärhistoria då det varit en strategiskt viktig position inom sjöförsva-
ret.238 Haninge kommun innefattas av Stockholms län och länsstyrelsen i Stock-
holm har genomfört en landskapsanalys för hela regionen. Det är en landskaps-
analys med inriktning på att kartlägga historiska- och kultgeografiska värden, och 
det är den analysen som identifierat de miljöer som anses vara representativa för 
länet. En formulering som tydligt visar på den maritima kulturmiljöns betydelse 
för landskapet är; 

[…] Den mest utpräglade verksamheten som karaktäriserar länet ur ett historiskt perspektiv är 
mångsyssleriet i skärgården, storstadsnära herrgårdsjordbruk med inriktning mot animalie-
produktion och vattenanknuten industriell produktion.239 

Det är utifrån Stockholms läns kulturmiljöprogram som Haninge kommun utveck-
lar sitt arbete. Total sett finns det ett trettiotal olika registrerade fartygslämningar 
som har förlist mellan 1600-talet och 1900-talet.240 Trots de gynnsamma bevaran-
deförhållandena som Östersjöns vatten bidrar med finns det hot mot Dalarö 
skeppsvraksområde. Det hotet återfinns främst i det stora antalet människor som 
utövar sitt friluftsliv i området. Faktorer som påverkar lämningarna negativt är 
exempelvis användandet av snabba båtar som är svallskapande, redskapsfisket och 
även sportdykare. 

Syftet- och beslutsformuleringen för Dalarö står i kontrast till både Axmar 
bruk och Sandvikens fiskeläge i vad de framhäver som viktigt inom reservatet. 
Det är den utredning som innefattar minst mängd kulturhistoriskt utrednings-
material, samt att det finns en avsaknad av landskapsanknytning. Utgångspunkten 

                                                
238 Reservatsbestämmelser för marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde, s. 1. 
239 Othzén (2004), s. 9. 
240 Reservatsbestämmelser för marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde, s. 2. 
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är vraken i området och tillgängliggörandet av dessa. Att tillgängliggöra och in-
formera om de olika natur- och kulturvärden som finns i området för reservatet 
ingår i kravbilden för att upprätta ett kulturreservat. Området skall dock, som tidi-
gare nämnts, utgöras av ett ”värdefullt kulturpräglat landskap”. Att landskapet, 
både över och under vattenytan, är utlämnat ur utredningen är intressant och den 
diskussionen kommer att fördjupas i nästkommande del. Det visar på en subjekti-
vitet i utredningen, och att utredare och kommunen i detta fall kan tolka kraven 
för upprättande på väldigt olika sätt utan att ifrågasättas. 

Det synliggör även hur arbetet med kulturreservat styrs av den traditionella 
bilden av kulturmiljö, som utgår från en terrestrial ståndpunkt. Den marina kul-
turmiljön tycks svår att inkludera, om det inte är i kombination med något land-
bundet. 
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Det praktiska arbetet med utredningsprocesserna  

I det avsnitt som följer, presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts för 
uppsatsen och detta ställs mot föregående del som fokuserade på hur arbetet bör 
bedrivas i teorin. Det blir tydligt att arbetet med kulturreservat är subjektivt i sin 
utformning. Det är en komplicerad process att utreda kulturmiljö, som allt som 
oftast präglas av för korta projekt och begränsad ekonomi.  

Efter att ha genomfört intervjustudien har det väckts många frågor om hur väl 
förankrat det praktiska arbetet faktiskt är i de olika bestämmelserna, oavsett om de 
är av internationell eller nationell karaktär. I de bestämmelser och riktlinjer som är 
gällande idag, går det att dra tydliga paralleller till ett posthumanistiskt förhåll-
ningssätt och hur arbetet skall ske mellan olika tvärvetenskapliga institutioner. 
Samt en strävan efter att likställa det materiella och det immateriella på olika sätt, och 
en mindre tydlig uppdelning mellan natur- och kulturvärden. Det arbetet tenderar 
dock att motverkas i och med de båda skyddsinstrumenten natur- och kulturreservat. 

Likt diskussionen i föregående avsnitt om internationella konventioner, tycks 
delar av arbetet med att teoretisera kring kulturarvsbegreppet fastna vid utforman-
det av konventionstexterna. Den typen av konventionsarbete sker på en viss nivå 
och många gånger uppstår det ett glapp mellan olika institutioner. Detta leder till 
att kunskapen inte riktigt sipprar hela vägen ner till de myndigheter som skall ut-
föra det faktiska arbetet. När projektet väl ska genomföras är det tid och pengar 
som avgör vilka värden som kan innefattas i utredningsarbetet, och i första hand 
är det byggnadsminnen som oftast hamnar i fokus.241  

Sagespersonernas erfarenhet av att arbeta med kulturmiljövård påvisar att ar-
betet med materiella värden är mycket billigare än att arbeta med de immateriella. 
Detta leder till att det initiala arbetet fokuserar på det materiella, men för att skapa 
en helhetsbild krävs det att de undersöker det immateriella. Det arbetet tenderar 
dock att åsidosättas på grund av bristande resurser. I relation till detta, presenteras 
det även en väldigt splittrad definition av vad kulturmiljö är i stort. Det är något 
som varierar, inte bara mellan de olika bestämmelserna som finns, där MB erbju-
der den snävaste av definitioner, men även utifrån varje handläggare och utredares 
egna subjektiva förståelse av begreppet.242  

                                                
241 Intervju 1: Länsstyrelsen Gävleborgs län, 2017-03-06. 
242 Intervju 1: Länsstyrelsen Gävleborgs län, 2017-03-06. 
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De praktiska tillämpningarna av nationella lagar 
När MB inrättades var det med avsikten att naturreservat och kulturreservat skulle 
ses som ett komplement till varandra. Kommun och länsstyrelse skulle enkelt 
kunna välja vilket skyddsinstrument de tyckte passade bäst för varje specifikt om-
råde för att bevara kultur- eller naturvärden. I grunden skulle de vara likvärdiga 
men i slutändan blev det inte så,243 trots det att natur- och kulturreservatet ligger 
under samma lagstiftade skydd. Istället blir det tydligt att de åtnjuter helt olika 
status och prioriteringar i det dagliga arbetet hos svenska myndigheter. 

I Sverige har det, sedan 1964, upprättats cirka 4500 naturreservat och de utgör 
ungefär 85% av den totala ytan i landet som skyddas under MB.244 Det finns även 
ett mål om att det ska upprättas runt 300 till bara i år.245 I kontrast till detta har det, 
sedan 1999 endast upprättats 43 kulturreservat, varav det senaste upprättades 2014.246 

Sagespersonerna menar att upprättningstakten av naturreservat tydligt visar på 
vad som prioriteras från regeringsnivå, då det kommer mycket ekonomiska medel 
riktade till naturvård och tydligt formulerade uppdrag att detta ska prioriteras.247 
När propositionen skrevs inför upprättandet av kulturreservatet skulle det avsättas 
styrmedel till att arbeta med kulturmiljö, men så blev inte fallet och på så sätt har 
skyddsinstrumentet urholkats till viss del.248 

Enligt de uppgifter som sagespersonerna uppgett, och som legat till grunden 
för denna uppsats, så är det egentligen bara MB och FOM som har en direkt in-
verkan på arbete med kulturreservat idag. Då är det främst i relation till de para-
grafer som rör ekonomi och kostnader för staten. Den samrådsprocess som skall 
råda mellan den kommun eller länsstyrelse som ska upprätta ett kulturreservat och 
RAÄ eller SMM är enligt lag endast krävbar då upprättandet innebär en potentiell 
kostnad för staten i form av intrångsersättning eller liknande.249 För att arbetet 
skall fungera ordentligt ligger mycket ansvar på just kommun och länsstyrelse, för 
även i kontakten som sker genom samrådsprocessen kan kommun och länsstyrelse 
skicka olika utförligt material. RAÄ ska då bedöma underlaget utifrån en rad punk-
ter, bland annat ekonomiska, men de har ingen juridisk rätt att stoppa processen.  
RAÄ har samma rätt som vilken annan instans som helst att senare överklaga be-
slutet, det har dock aldrig inträffat att RAÄ har överklagat ett beslut.250  Mycket av 
den övriga kommunikationen sker informellt över telefon och mail.251 Varje kom-
mun och länsstyrelse väljer själva i vilken utsträckning de vill involvera RAÄ 
                                                
243 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
244 Naturvårdsverkets webbplats >Vår natur> Skyddad natur> Naturreservat [2017-03-20]. 
245 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
246 Svenska kulturlandskaps webbplats> Kulturreservaten> Lista över kulturreservaten [2017-03-20]. 
247 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
248 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
249 SFS (1998:1252) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  25a. 3 §.   
250 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
251 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
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eller SMM (så länge det inte innebär några kostnader för staten).252 Att kontakten 
sker på detta sätt är inget som sagespersonerna reflekterar över. Det är just detta, 
den okritiska och stängda dialogen rörande kulturarv som Smith och Waterton 
ställer sig kritiska till. 

I rådande lagstiftning och konventioner erkänns behovet av att inkludera all-
mänheten i arbetet med kulturarv. Det som Smith och Waterton däremot påpekar, 
är hur de åsikter som går emot experternas åsikt faktiskt tas emot och hörsam-
mas.253 De argumenterar för att det har uppstått som två ”samhällen”, ett där all-
mänheten ingår och ett ”expertsamhälle”. Dessa löper parallellt med varandra men 
”expertsamhället anses vara överställt allmänheten i hierarkin. Den till synes in-
formella kommunikationen förstärker därför de exkluderande strukturerna där kul-
turarvet skapas för allmänheten istället för att kulturarvet skaps med allmänheten.254  

Mycket av arbetet med kulturmiljö präglas av tradition och vilka typer av 
miljö som har varit i fokus för bevarande så som kyrkor och fornlämningar. Det i 
sin tur tycks förstärkas av de strukturer som råder kring arbetet med kulturreservat 
idag.255 I detta sammanhang innebär inte tradition enbart hur arbetet präglas av en 
övervägande fokus på de materiella aspekterna av kultmiljön. Det innefattar även 
hur utredningsarbetet tar sig uttryck, den ovannämnda kommunikationsstrukturen 
är även den en del av traditionen. Var tas de egentliga besluten när arbetet sker på 
detta sätt? 

Den av RAÄ upprättade handboken blir ett stöd som följs i mån av tid och re-
surser, men vissa handläggare har inte ens läst handboken.256 Därför blir det natur-
ligt att kommun och länsstyrelse hör av sig med frågor även om syftet med hand-
boken är att handläggare vid kommun och länsstyrelse i första hand ska vända sig 
till den.257 

Innan kulturreservatet infördes som skyddsinstrument användes naturreserva-
tet även för att bevara kulturpräglade landskap, men det ansågs senare var ett otill-
räckligt skydd.258 Kulturreservatet skulle åtgärda det problemet men det ledde till 
en ytterligare distansering mellan natur- och kulturvärden.259 Detta beror till stor 
del på att överinsynen hamnar hos två olika departement. Genom intervjuerna 
med sagespersonerna målas det upp en bild av att det är den politiska efterfrågan 
som avgör hur övergripande ett skydd kan bli. Som det ser ut idag har Natur-
vårdsverket väldigt mycket personal och resurser som kan arbeta med naturreser-

                                                
252 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
253 Smith & Waterton (2009), s. 35.   
254 Smith & Waterton (2009), s. 35.   
255 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
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vat, både i form av utredning och förvaltning och de bortser ofta från mänsklig 
påverkan i sitt arbete.260  

Uppdelning mellan SNV och RAÄ som den ser ut idag, omöjliggör i princip 
det holistiska perspektivet och det angreppssätt på kulturlandskap som Harrison 
och Rose strävar efter och som kan bidra till ett tvärsektoriellt arbete.261 Som sa-
gesperson 2 uttrycker det så är uppdelningen ”bekymmersam”. Den förhindrar till 
stor del en samverkan mellan de olika myndigheterna. Personen lyfter fram Norge 
som ett positivt exempel på hur detta kan förändras, där motsvarigheten till RAÄ 
ligger under miljödepartementet tillsammans med naturvårdsverket. Vilket kan 
leda till att den snedfördelning av resurser som återfinns i Sverige balanseras nå-
got.262 Problematiken kring samverkan i frågor rörande natur- och kulturvärden är 
något som RAÄ har påtalat till regeringen och nu genomförs en utredning om en 
ökad samverkan mellan RAÄ och SNV, men det räcker inte och det är en väldigt 
lång process.263  

Donna Haraway använder sig av begreppet ”naturkultur”, och menar att det 
krävs nya begrepp för att lösa problematiken med att tänka att något är ”antingen 
eller”, eftersom det aldrig varit något annat än ”både-och.”264 På frågan om ett nytt 
begrepp kan bidra till en mer balanserad resursfördelning. Tror sagesperson 2 inte 
att enbart ett, som det efterfrågas inom posthumanistiska teorin, nytt begrepp kan 
göra någon vidare skillnad utan ytterligare förändringar.265  

Uppdelningen sker redan på utbildningsnivå då de olika myndigheterna utgår 
från två helt olika vetenskapliga inriktningar, naturvetenskap och humaniora. Där-
för bör det appliceras ett ytterligare tvärvetenskapligt tankesätt redan i utbildning-
arna.266 En sådan åtgärd kan leda till en ökad förståelse för de olika myndigheter-
nas arbetssätt. Detta behövs eftersom de har helt olika utgångspunkter för arbetet 
med natur- och kulturmiljö baserat på deras regeringsuppdrag. Dessa olikheter 
förstärks sedan genom att arbetet utförs av olika myndigheter och de som arbetar 
med detta sitter på olika avdelningar på länsstyrelse och kommun. De får olika 
uppdrag och bestämmelser som styr deras arbete samt olika resurser för att ge-
nomföra sitt arbete. Om inte det förändras kommer det att leda till fortsatta pro-
blem.267 RAÄ lyfter ofta frågan till SNV om det går att samverka och bevara kul-
turmiljövärden i deras reservat. Detta för att skapa mer av en helhetsbild i utred-
ningarna, genom att låta byggnader inkluderas i deras reservat. Det landar dock 
alltid i att Naturvårdsverket hänvisar till sitt regeringsuppdrag, vilket inte innefat-
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tar att arbeta med kulturvärden.268 SNV:s arbete med att skydda biologisk mång-
fald tycks även vara starkt präglat av att redovisa sitt arbete. Det är inget negativt i 
sig, men det tycks utgöra ett av hindren för ett ökat samarbete. SNV har uttryckli-
gen skrivit i sina vägledningar att byggnader ska exkluderas ur reservaten så länge 
de inte har direkt inverkan på miljön och förvaltningen av naturen.269 

Till det som ovan nämnts framkom det att det inte bara är riktlinjerna i hand-
boken som kan tolkas olika, utan även MB. Ett exempel på detta är i frågan om 
huruvida Dalarö – skeppsvraksområde uppfyller kraven för vad som får utlysas 
som kulturreservat. MB anstiftar att, ”Ett mark- eller vattenområde får förklaras 
som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.”270  

Enligt sagesperson 2 motsvarar inte Dalarö definitionen för vad som är ett 
”värdefullt kulturpräglat landskap”.271 Istället menar sagesperson 2 att det är vra-
ken i Dalarö och ett dykförbud på dessa vrak som ligger till grund för beslutet 
kring Dalarö.272 Personen håller inte med om att det är anledning nog att upprätta 
ett kulturreservat av den anledningen då vraken inte har påverkat landskapet var-
ken över eller under vattenytan i någon större utsträckning.273 Det framkom senare, 
i intervjuer med SMM och Haninge kommun, att det ursprungliga syftet med upp-
rättande av kulturreservatet Dalarö till stor del berodde på just dykförbudet och en 
vilja att reglera dykandet på vraken och tillgängliggöra dem istället för att isolera 
dem på botten av havet.274 Vilket också är en viktig del i arbetet med kulturreser-
vat, att tillgängliggöra och erbjuda pedagogisk verksamhet.275  

Det är alltså två helt olika tolkningar av lagstiftningen som i slutändan avgörs 
av den myndighet som också stod som beställare. Anledningen till att Dalarö är ett 
kommunalt kulturreservat var enligt sagesperson 4, att länsstyrelsen inte ville att 
dykförbudet skulle lyftas, utan deras syn på bevarande var att låta vraken stå 
orörda på botten och kanske rentutav täckas med sediment för att inkapslas.276  
Till de båda lagtolkningarna adderas det även två olika aspekter på bevarande. 
Kommunen och SMM, kringgick länsstyrelsen och upprättade ett kulturreservat 
för att kunna utbilda dykare och på sått sätt erbjuda tillgång till vraken och dess 
historia, och i förlängningen även till de delar av allmänheten som inte kan dyka, 
genom olika tillgänglighetsprojekt.277 

Genom att studera det praktiska arbetet inför upprättandet av ett kulturreservat 
framkommer den problematik och komplexitet som arbetet medför. Enligt sages-
                                                
268 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
269 Intervju 1: Länsstyrelsen Gävleborgs län, 2017-03-06. 
270 SFS (1998:808) Miljöbalken. 
271 Intervju 2: Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
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personerna så präglas arbetet av att aktivt välja vilket material som skall inklude-
ras eller inte på grund av intresse, resurser eller tidsbrist. Utifrån den information-
en går det inte heller att bortse från att olika människor letar efter olika saker ba-
serat på deras utbildning.278 På många sätt finns det en vilja bland sagespersonerna 
att göra mer men att de rådande strukturerna begränsar dem. 

Den handbok som RAÄ tagit fram ska ses som ett praktiskt hjälpmedel men 
då arbetet i stor utsträckning sker genom att det kommer in externa konsulter via 
offentligupphandling kan inte utredningsarbetet göras mer utförligt än vad upp-
dragsbeskrivningen tillåter.279 Den utredaren som vinner upphandlingen kommer 
bara utreda det område som länsstyrelse eller kommun har funnit relevanta genom 
deras egna urvalsprocess som beskrivs i föregående kapitel. 

Implementering av internationella konventioner  

Alltså.. dom här konventionerna kan man säga, är ju oftast av så otroligt övergripande karak-
tär och är sällan implementerat i vår lagstiftning på något sätt. Utan de finns bara som någon 
form av överbyggnad som vi ska förhålla oss till. […] Landskapskonventionen till exempel 
svävar bara över vår verksamhet som ett moln, som i bästa fall påverkar men vi kan inte 
jobba efter den på något tydligt sätt.280 

Efter att ha genomfört intervjuerna målas det upp en bild av att konventionerna 
inte innehar någon vidare tyngd i det dagliga arbetet med kulturlandskap och kul-
turreservat. De tycks finnas med i tankarna hos sagespersonerna men det finns 
inte något utrymme för att faktiskt möta de krav som konventionerna ställer på 
arbetet. Sagesperson 1 säger uttryckligen att de är medvetna om att de inte följer 
landskapskonventionen tillräckligt men att det inte finns någon tid för dem att 
göra det eftersom att de inte enbart jobbar med reservatsfrågor i detta fall.281 Enligt 
sagesperson 2, genomfördes det en utredning av arbetet med Landskapskonventionen 
inför implementeringen och den utredningen kom till den slutsatsen att den svenska 
lagstiftningen inte behövde förändras utifrån konventionen, detta gör det svårt för 
myndigheterna att arbeta utifrån Landskapskonventionen på något tydligt sätt.282  

Problemet med konventionerna är att de sällan är tillräckligt konkreta för att 
det skall gå att säga att ”nu jobbar vi efter dessa”.283 Formuleringarna i konvent-
ionerna, handlar istället om formuleringar i klass med ”bör”. Konventionerna ris-
kerar att ses som förslag på hur det är möjligt att jobba med landskapsfrågor.  
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För att konventionerna skall få någon tyngd och faktiskt kunna påverka arbetet 
krävs det, vid implementeringen av en konvention, att det även upprättas en hand-
lingsplan eller strategi för hur berörda myndigheter, länsstyrelse och kommun 
tekniskt och praktiskt ska använda dem och ställer ett krav på att det rapporteras 
om hur arbetet utvecklas.284 

Det råder en generell osäkerhet bland sagespersonerna om vilka konventioner 
som finns att tillgå och förhålla sig till i relation till arbetet med kulturmiljövård 
och beaktandet av immateriella värden. När frågan lyfts om arbetet med de inter-
nationella konventionerna möts Konventionen för kulturarv under vatten som om 
den var en nyhet och att Konventionen för bevarande av immateriellt kulturarv är 
ratificerad ger samma reaktion.  

Som en följd av dessa reaktioner formulerades det en fråga om i vilken ut-
sträckning handläggare vid länsstyrelse och kommun fick stöd av RAÄ och SMM 
i deras arbete. Det framkommer att det erbjuds flertalet workshops och liknande, 
men att handläggarna inte kan närvara i den utsträckningen som de vill på grund 
av bristande resurser och tidsbrist.285 Sagesperson 1 diskuterar vidare och tror att 
informationen om arbetet med konventionerna mest sker på chefsnivå.286  

På kommunal nivå återfinns samma osäkerhet kring konventionerna och deras 
betydelse. Sagesperson 4 berättar att personen inte tagit hänsyn till någon kon-
vention i sitt arbete inför upprättandet av Dalarö, utan har varit helt beroende av 
RAÄ och SMM i sitt arbete med utformandet av reservatet då sagespersonen inte 
kommit i kontakt med dessa dokument tidigare. Sagesperson 4 har suttit och skri-
vit sina bestämmelser och sedan fått kommentarer från RAÄ och SMM.287 Den 
kontakten har dock främst skett genom mail- och telefonkontakt, det är återigen 
den informella kontakten som tar sig uttryck i arbetet med kulturmiljövården.288  

Denna osäkerhet i relation till konventionerna antyder att det finns ett problem 
i implementeringsarbetet, och de som är medvetna om konventionerna har svårt 
att arbeta utifrån dem på grund av resursbrist. 

För att tillägga ytterligare en dimension till detta så arbetar SMM delvis uti-
från UNESCO:s Konventionen för kulturarv under vatten trotts det faktum att 
Sverige ännu inte ratificerat konventionen. Anledningen till detta är att SMM har 
varit med och tagit fram underlag till formuleringar i konventionen och varit iväg 
och berättat om sitt arbete internationellt, om hur SMM arbetar med bevarande av 
fartygslämningar ”in situ”.289  

In situ-bevarande innebär att vraken ska bevaras på plats då anledningen till 
nedbrytningen av vraket är så pass komplext att det inte går att flytta på vraket. 
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Istället skall det skapas en så bra bevarandemiljö som möjligt på plats genom att 
på olika sätt stabilisera vraket.290 I Sverige har ett vanligt tillvägagångssätt varit att 
applicera ett erosionsskydd av något slag, det kan vara sand, geotextil eller någon 
form av gummiduk.291  

I detta fall ansåg länsstyrelsen att vraken i Dalarö skulle täckas med sediment 
för att bevaras genom att isoleras, och på så sätt skyddas från till exempel dyk-
turismen. Länsstyrelsens beslut skulle inte ha ansetts lämpligt av UNESCO då det 
går emot deras syn på bevarande. SMM tycks ha delat UNESCO:s ståndpunkt och 
som tidigare presenterats, kringgick de länsstyrelsen genom att låta kommunen 
upprätta ett kulturreservat istället.292 I detta fall är det ett reglerat kulturreservat 
som möjliggör ett bevarande och tillgängliggörande av lämningarna utifrån kon-
ventionen för kulturarv under vatten trots det att konventionen inte är ratificerad. 
Ett citat som tydligt visar på hur SMM närmar sig UNESCO:s syn på bevarande i 
denna fråga är följande; ”[…] ju fler som vet desto bättre för världen… nån slags 
live and let die tänk [---] förr eller senare förmultnar alla vraken, även om det går 
långsamt.”293 

Ett sådant tankesätt är förenligt med den posthumanistiska tankegången, om 
den moderna krisen i bevarandet och ackumulationen av minnen. Den samtida 
bevaringspolicyn innebär att allt fler objekt bevaras, men stämmer bestämmelser-
na överens med verkligheten?294 I fallet med Dalarö tycks det inte vara så. ”Onto-
logy of connectivety” tillsammans med den dialogiska kulturarvsmodellen före-
språkar en ökad fokus på sambandet mellan natur och kultur och dess gemen-
samma påverkan till helheten, i detta fall kulturlandskapet. Det ställer högre krav 
på de yrkesverksamma men det leder också till ett aktivt bevarande eftersom de 
måste ha en ökad medvetenhet om sårbarheten för olika förändringar på helheten, 
istället för att bevara ”för att”.295 SMM inser att vraken kommer att förmultna oav-
sett, så varför inte göra dem tillgängliga undertiden. När en specifik plats, föremål 
eller tradition anses vara viktig vid en specifik tidpunkt och det ska bevaras till 
kommande generationer kan det medföra att objektet som är föremål för bevaran-
det kommer och går, lever och dör eller bara utvecklas från ett stadium till ett an-
nat.296 Detta innebär inte att det inte ska bevaras någonting, utan snarare att insikt 
behövs om att kulturarvet är en del av vår omgivning och att den förändras. 

I det tidigare avsnittet rörande de olika konventionerna presenteras en rad 
olika definitioner för vad som skall innefattas i konventionens skydd. Hos sages-
personerna är definitionerna inte lika tydliga.  
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Inledningsvis presenterades det två begrepp; maritimt och marint. Båda begreppen 
existerar och används parallellt med varandra som synonymer. Anledningen till 
detta tycks ligga i att handläggarna inte tycker att det går att diskutera hav och 
sjöar utan att också inkludera betydelsen av det land som möter det. Att det heter 
marinarkeologi till exempel, tycks vara en tradition och att det kom till när marin-
arkeologi var nytt, och det fanns ett behov av att särskilja sig från den traditionella 
arkeologin.297 Statens maritima museer hänvisar till sitt namn och menar att de är 
svårt att inte räkna in både land och vatten i arbetet, därför skulle marinarkeologi 
lika gärna kunna benämnas som maritim arkeologi.298  

RAÄ diskuterar detta på ett liknande sätt men de blandar även in den terrestri-
ala (landbundna) aspekten. Begreppen maritimt eller terrestrial miljö är inte vik-
tigt i arbetet med att värdera miljön, eftersom det fortfarande handlar om unika 
och representativa värden. Definitionerna blir relevanta i frågor i det praktiska 
arbetet då de ställer olika krav på genomförandet.299 

Definitionerna av begrepp inom arbetet med kulturmiljö visar sig inte vara 
lika viktiga i det praktiska arbetet med kulturmiljö. Istället blir det viktigare i ar-
betet med lagar och konventioner för att skapa en ram för hur arbetet skall gå till 
och exemplifiera vad som kan innefattas i arbetet. På verksamhetsnivå är det svå-
rare att följa bestämmelserna ordagrant, istället blir det en tolkningsfråga. Vissa 
tolkar begreppen traditionsenligt medan vissa vill innefatta så mycket som möjligt 
i begreppen.300  

Utifrån detta målas det upp en bild att utredningsarbetet rörande kulturreser-
vat till stor del styrs av den uppfattning och definition av vad som kan ses som 
kulturmiljö som sagespersonerna har erhållit genom sin utbildning. Varje fall 
måste däremot granskas utifrån sitt egna historiska skeende och kontext. I slutän-
dan är det en människa som sitter och genomför utredningen och tolkar både be-
stämmelser och material utifrån sina egna förutsättningar. Detta verifieras av sa-
gesperson 2, som berättar att personen följer myndighetens tolkning och bestäm-
melser av kulturmiljö. Samt att den egna synen på till exempel kulturmiljö, i stora 
drag, stämmer överens med den myndighetens men personen är också väldigt 
präglad av sin utbildning.301  

Detsamma gäller för begreppen natur/kultur och immateriellt/materiellt. Sa-
gespersonerna har sin uppfattning om vad natur och kultur är, men de försöker 
hela tiden att ta ett helhetsgrepp på miljöfrågorna. I relation till uppdelningen mel-
lan natur och kultur, uttrycker sig sagesperson 2 så här: 
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Den här uppdelningen är väldigt olycklig, den skapa ju alltid problem. Att man har delat upp 
dem på det sättet, i de allra flesta områden hänger ju natur och kultur väldigt mycket ihop, det 
går ju nästan inte att skilja på dem.302 

Det som sagesperson 2 uttrycker i och med ovanstående citat har betydelse ur ett 
posthumanistiskt avseende och det visar på att det finns en förståelse och vilja hos 
sagespersonerna att ta ett holistiskt grepp på arbetet med kulturmiljö. Möjligheten 
att fortsätta resonemanget tar tyvärr slut vid detta. Som citatet nedan visar på, så 
mynnar resonemanget ändå tillslut ut i slutsatsen att det enbart är människan som 
är central i skapandet av landskapet. 

Eftersom att vårt land är så kulturpräglat, det finns nästan inga områden som inte är påver-
kade av människan. Och det är egentligen bara en fråga om hur långt vi går tillbaka innan vi 
hittar att människan har påverkat.303  

Utgångspunkten för sagespersonerna är fortfarande att det i första hand är männi-
skan som påverkar naturen och naturen förblir passiv. För att nå hållbar utveckl-
ing för hela miljön behöver perspektivet lyftas, och inte enbart fokusera på den 
mänskliga problematiken i form av ekonomiska, sociala, politiska, ekologiska 
eller kulturella problem. Diskussionen bör även inkludera de icke-mänskliga aktö-
rerna och arbeta för deras hållbarhet, som alltså innebär att arbeta utifrån ”Onto-
logy of connectivety” för att skapa ett holistiskt grepp på arbetet.304 Harrison defi-
nierar icke-mänskliga aktörer som djur, växter, föremål, platser och traditioner. Ur 
ett kulturarvsperspektiv blir det även intressant då det väcker frågor om vilken 
kapacitet vi har för att bevara materiella värden, men även för att det väcker frågor 
om huruvida det arv vi skapar idag, kan eller bör bevaras för framtiden.305 

Målet för den posthumanistiska teorin i detta fall skulle vara att kulturarvet 
betraktades som något som producerades genom ett samspel av relationer mellan 
mänskliga och icke-mänskliga aktörer.306 Om professionen inte enbart såg kultur-
arvet som en diskurs eller process av symboliskt meningsskapande, utan istället 
såg det som något som uppstår i samspelet, mellan mänskligt och icke-mänskligt 
skulle det leda till ett kultiverande av kulturarvet istället för ett ackumulerande.307 
Barads teorier stärker detta argument med hennes teorier om att både det naturliga 
och det kulturella ”fenomenen” är tätt sammanflätade och lika involverade som 
agenter i kulturarvet.308   
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På så sätt skulle det icke-mänskligas egenskaper och handling erkännas som sam-
skapande i harmoni med människan.309 Detta innebär att det krävs en dialog med 
platser, föremål och traditioner och att de ses som agenter i sig själva, och inte 
som rekvisita som substitut för mänsklig kultur.310 

Både Harrison och Smith argumenterar för den dialogiska modellen för be-
slutsfattande, identifiering, listning och administration/förvaltning av kulturarvet. 
Det ska inte enbart innebära en dialog mellan mänskligt och icke-mänskligt, utan 
det ska även vara en mellanmänsklig dialog.311 På grund av professionalisering och 
byråkratisering av kulturarvsarbetet under 1900-talet har den ”vanliga” människan 
och samhället i stort sett blivit mer eller mindre uteslutna från hur bevarandet av 
kulturarvet ska genomföras, såväl som vad som ska tolkas som kulturarv.312  

Genom en byråkratiseringsprocess har kunskapen och makten kring kulturarv 
tillskrivits experten och alienerat allmänheten från inblandning i arbetet med kul-
turarv. Simultant med detta har de även producerat den expertis på vilket deras 
privilegium är grundat.313 Posthumanismen är till stor del en kritik mot AHD och 
ett sätt att motarbeta detta är att, genom att skapa en uppfattning om att kulturar-
vet i sin natur är dialogisk, öppnar upp för en dialogisk kulturarvsmodell för be-
slutfattningsprocessen.314 

För att detta ska ske krävs det att de stora internationella expertorganisation-
erna som till exempel UNESCO, som på många sätt har varit med och skapat pro-
blemet, ändrar sin syn på kulturarv. Det går inte att ignorera att dessa organ inne-
har stor makt.315 Arbetet går framåt, både Landskapskonventionen och Konvent-
ionen för immateriellt kulturarv lyfter betydelsen av att inkludera allmänheten i 
utredningsarbetet. I Landskapskonventionen artikel 5 och 6 uppmanas medlems-
landet att etablera åtgärder för att allmänheten såväl som lokala och regionala 
myndigheter skall kunna delta i definitionen och identifiering av betydelsefullt 
landskap och inräknandet av alla intressenters åsikter.316  

Utifrån konventionen kan inte allmänhetens deltagande anses tillräckligt i nå-
got av fallen som denna studie utgörs av. I alla tre fallen har allmänheten inklude-
rats först efter det att identifieringsprocessen slutförts, och det skapar en bild av 
att de svåra frågorna undviks i utredningsarbetet. Det tycks vara vanligt med 
denna typ av diskrepans mellan konvention och genomförande.  

I fallet med Dalarö, började allmänhetens deltagande i ett klagomål om att det 
var för mycket dykturister som rörde sig nere i hamnen. Kommunen ansåg att ett 
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reglerat dykförbud kunde åtgärda det.317 Beslutet för upprättandet av ett reservat 
grundade sig dock inte i allmänhetens klagomål, utan SMM och kommunen pla-
nerade att upprätta reservatet för häva ett totalt dykförbud och tillgängliggöra vra-
ken för dykturister.  

I Axmar bruk var det föreningen Hyttan som tog initiativet till kulturreservatet 
då de ansåg sig behöva hjälp med den långsiktiga vården av kulturmiljön. De tog 
kontakt med länsstyrelsen inför upprättandet men ärendet utfördes senare av ex-
terna aktörer utvalda av länsstyrelsen, och föreningen fanns endast kvar som re-
missinstans.318  

I Sandviken var det länsstyrelsen som tog initiativet till upprättandet av kul-
turreservatet och allmänheten var tillsynes begränsad till att uttrycka åsikter om 
tillgänglighet innanför reservatsgränserna.319 

Det finns inte någon dokumenterad dialog eller inbjudan till något diskuss-
ionsforum som går att jämföra med det som konventionsbestämmelserna efterfrå-
gar. Allmänhetens deltagande är istället begränsad till de människor som är direkt 
anknutna till upprättandet av kulturreservatet och de bestämmelser som omgärdar 
dem. Lokalborna i Haninge tycks ha varit mer tydliga med att uttrycka sin oro för 
deras plats i landskapet och tillgänglighet till parkering än att diskutera olika vär-
den i landskapet.320 Den verkliga dialogen begränsades till experterna, och i relat-
ion till identifieringsprocessen uttrycker sig sagesperson 1 på följandet sätt; ”[…] 
först måste man ju göra någon form av egen bedömning först, för att se så att det 
är värt.”321 

Enligt konventionsöverenskommelserna skall allmänheten även inkluderas i 
identifieringsprocessen. Som processen ser ut idag, och som även presenteras i 
avsnittet rörande de tre kulturreservaten, genomför länsstyrelse eller kommun en 
egen gallring/utredning av olika landskap som kan tänkas passa in i deras vision 
för vad som kan passa som ett kulturreservat. Den lilla möjlighet som allmänheten 
erbjuds att påverka, erbjuds först efter länsstyrelsen eller kommunens egen utred-
ning går oproblematiserat förbi. 

Den inkluderande tanken som återfinns i Landskapskonventionen delas av 
flera posthumanistiska teoretiker. För att komma åt problemet med ensidig repre-
sentation i beslutsprocesserna, föreslår Harrison som sagt att det ska införas ett 
nytt verktyg, ”Hybrid forums”.322 Grundtanken med hybrid forums utgår från upp-
fattning om det dialogiska kulturarvet. Syftet är att skapa ett ytterligare öppet, 

                                                
317 Intervju 4: Haninge kommun, 2017-03-16. 
318 Bildandet av kulturreservatet Axmarbruk, Axmar bruk 1:51, Axmar bruk 1:1, Hamrånge socken, Gävle 
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320 Intervju 4: Haninge kommun, 2017-03-16. 
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322 Harrison, Rodney (2013), s. 225. 



 75 

inkluderande och representativt kulturarv, och att genomföra en dialog på detta 
sätt kan förhindra att traditionella föreställningar och problem reproduceras.323 
Målet är att hela utredningsprocessen ska präglas av nivåer av deltagande i en 
demokratisk process. 

Ett hybrid forum skulle utgöras av allmänheten eller representanter för den, 
experter och politiker. På så sätt finns det en möjlighet att utveckla ett samarbete, 
en konsultativ undersökning och samproduktion av kunskap. Enligt sagesperson 4 
ska det vara ett väldigt speciellt tillfälle om allmänheten ska inkluderas i arbetet 
med en rapport av den typen som efterfrågas i samband med upprättandet av ett 
kulturreservat.324 Den största anledningen till detta är att det är väldigt dyrt, vilket 
kommer att diskuteras närmare i avsnittet om finansiering. För att kunna arbeta 
utifrån ett posthumanistiskt arbetssätt bör det upprättas ett ”Hybrid forum” redan i 
det inledande arbetet då det ska identifieras olika miljöer för ett eventuellt reservat 
och sedan finnas med genom hela processen.  

Den kulturhistoriska utredningen  
Varje miljö som kommer ifråga som kulturreservat bör alltid bli föremål för en 
kulturhistorisk utredning, som skall bilda grund för den fortsatta handläggningen. 
Hur man lyckas med arbetet att utreda ett områdes lämplighet som reservat får 
avgörande betydelse för hela den fortsatta processen fram till beslut.325 

Orden ovan står det i RAÄ:s handbok om upprättandet av kulturarv. Utredningen 
är viktig för bland annat beslutet om ett reservat ska upprättas, formulering av 
syfte, utformningen för skötselplan samt för kostnadsberäknandet av eventuella 
bevarande åtgärder och intrångsersättning.326 

Därför blir det intressant när sagespersonernas relation till den kulturhisto-
riska utredningen visar sig vara av väldigt olika karaktär. Kulturreservatet Sand-
vikens fiskeläge har varit föremål för en väldigt omfattande utredning med tillhö-
rande markanvändningsanalys och byggnadsinventering. Reservatet Dalarö har 
däremot inte genomgått någon utredning inför upprättandet mer än den marinar-
keologiska undersökningen av de tre vraken som idag utgör skyddsområdena.327 

Att arbetet med utredningarna kan se så pass olika ut menar sagesperson 4 
helt beror på hur lång tid projektet får ta och hur stor budget det finns.328 Då det är 

                                                
323 Harrison, Rodney (2013), s. 225. 
324 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15.  
325 Kulturreservat – en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § 
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länsstyrelse och kommun som kan upprätta kulturreservat så är det de som skapar 
kravbilden för vad som ska innefattas i utredningsarbetet. Detta följs av att utred-
ningsarbetet läggs ut för upphandling och då är det den aktör som erbjuder mest 
för minst summa som får jobbet.329 Utredningens omfattning påverkas i stor ut-
sträckning av vad ansvariga vid länsstyrelsen eller kommun vill undersöka, och i 
nästa led även av vad den externa konsulten finner intressant utifrån sin utbildning 
och erfarenhet. 

Sedan sker det en dialog mellan konsult och ansvarig myndighet då det inne-
bär många komplexa frågeställningar i arbetet med denna typ av utredningar.330 
Vad handläggare vid kommun och länsstyrelse och externa konsulter lägger sär-
skild vikt vid beror som sagt till stor del på vilken utbildning personen i fråga in-
nehar, men även platsen i sig. En fråga som utredaren måste ställa sig är, vad går 
att göra bra på just den platsen utifrån ett bevarandeperspektiv.331  

Det finns alltid en tidspress, man kan aldrig grotta ner sig... Det är ingen forskningsuppgift 
liksom, man kan inte ägna tre år. Man får utreda men ändå raska på liksom. Så är det med allt 
myndighetsarbete. Vi ska göra tusen saker varav detta är en av dom.332 

Det är problematiskt att det inte finns några krav på vad en utredning ska inne-
hålla, det är enbart rekommendationer och kvalitetskraven på utredningen tycks 
alltid baseras på budget och projekttider. Ett välformulerat syfte för reservatet 
innebär välformulerade arbetsbeskrivningar för den externa konsulten. Skulle 
olika aktörer då börja ifrågasätta vilka värden som skall prioriteras i utredningen 
kan de gå tillbaka till uppdragsbeskrivningen för att få stöd.333 

På frågan om hur sagesperson 1 förhåller sig till det historiska materialet sä-
ger personen att ”arbetet är på många sätt tendentiöst, det finns igen historieskild-
ring som är helt sann, så är det ju i allt vi gör”.334 Att inta ett posthumanistiskt per-
spektiv innebär även ett ifrågasättande av den traditionella betydelsen av det hi-
storiska materialet i arbetet med kulturarv. Kulturarvet är inte ett föremål eller en 
historisk eller politisk rörelse. Det är snarare en fråga om olika attityder och relat-
ioner till historien och att kulturarvet skapas i nuet.335 Utifrån detta resonemang 
blir det problematiskt att fokusera på det historiska materialet i den vida utsträck-
ning som det görs idag. Speciellt då det tycks vara så pass problematiskt att ta ett 
helhetsgrepp på historien. I arbetet med maritimt kulturarv finns det ytterligare en 
dimension till problematiken och det är att det generellt sett finns ganska begrän-
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sade kompetenser kring det maritima ute hos kommun och länsstyrelse.336 Ett sätt 
att komma åt denna typ av problem är att den tidigare presenterade samrådspro-
cessen skärps. Som samrådsprocessen är utformad idag finns det inget krav på att 
kommun och länsstyrelse behöver skicka in utredningen till RAÄ för kommenta-
rer såvida inte upprättandet innebär en kostnad för staten på något sätt, ”ibland får 
vi det och ibland inte”.337 Ännu en gång kommer kommunikationen i fokus för 
diskussion.  

Det befäster den historiska bilden av att den institutionaliserade kulturarvsdis-
kursen aktivt exkluderar icke-experten/allmänheten, detta även om det hos flera 
handläggare finns en vilja att förändra.338 Som det framkommit i tidigare avsnitt 
rörande internationella konventioner, anser sagespersonerna från kommun och 
länsstyrelse inte att de inte får ta del av den informationen. Det har uppstått ett 
systemfel om ingen upplever att de kan ta del av den relevanta informationen, och 
om det inte ställs krav på att utredningsarbetet ska kommuniceras med till exem-
pel RAÄ så kan det nedprioriteras på grund av projekttiden. I dagsläget tycks en 
ensam handledare i stort sett kunna sitta och styra över en utredning helt själv utan 
någon vidare insyn i processen. Kommunikationen får stor vikt i arbetet med den 
kulturhistoriska utredningen då begreppen som används för att greppa konservat-
ion, bevarande, tolkning av kulturarvet och övriga förvaltningsprinciper får kon-
sekvenser för arbetet.339 

När till exempel RAÄ får in en utredning så kontrollerar de att materialet är 
komplett och att det finns en tydlig koppling mellan det historiska materialet, till 
exempel kartor, berättelser och bilder, och det fysiska uttrycket som återfinns i 
landskapet när utredningen genomförs.340 I detta skede kan även kopplingen mel-
lan natur och kultur bli granskad. Sagesperson 2 berättar att det kan komma in 
utredningar som inte redogör för hur historien tar sig fysiska uttryck idag. Istället 
har det varit en ”historisk utredning av historiskt källmaterial”.341  
Efter att ha resonerat kring detta återkommer sagesperson 2 ännu en gång till att 
de inte alls är säkert att de får ta del av utredningarna förrän det finns ett förslag 
till beslut rörande ett kulturreservat, men då för att intrångsersättningen skall 
granskas.342 Främst är det alltså beställaren (kommun och länsstyrelse) och utre-
dare som för en diskussion rörande utredningen och sedan förs delar av utredning-
en in i beslutsformuleringen.343 Där går det att identifiera ytterligare en slags gall-
ring, vilka delar i utredningen får finnas med i beslutsunderlaget. 
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Historien måste problematiseras för att den ska kunna användas som en tillförlitlig 
källa. Ett exempel av detta är användandet av historiska kartor i de kulturhisto-
riska utredningarna. De är viktiga på flera olika sätt då de kan visa på en kontinui-
tet i landskapet och även ligga till grunden för reservatets gränser. Utmarkerna 
dokumenteras till exempel inte tillnärmelsevis lika mycket som åkermarken.344 
Problemet är dock att en karta aldrig ger en helt representativ bild av verkligheten, 
den är allt som oftast framtagen med ett syfte och den är präglad av kartografen 
som gjort den. En karta är designad för att sammanfatta kartografens intressen och 
ignorera resten.345 Kartan har kraften att transformera och sammanfatta det land-
skap den avbildar på grund av det perspektiv och makt som kartograf-
en/beställaren innehar.346 Även filosofen Alfred Korzybski diskuterar fenomenet 
kartor, och menar att det är nödvändigt att ha i åtanke att kartan inte är landskapet 
den har för avsikt att representera. För att kartan ska kunna vara idealisk skulle det 
krävas att det fanns en karta över kartan och en karta över kartan av kartan, och 
vidare i oändlighet.347 Kartan kan i bästa fall ha likheter med landskapets strukturer.348 

För att få en rättvis bild av historien måste landskapet alltså granskas från 
många olika infallsvinklar och flera kartor bör granskas parallellt för att kunna 
tolka historien.349 Bruno Latour beskriver användandet av kartor (i detta fall histo-
riska), grafer och annan visualiserad information i skapandet av kunskap som en 
produktion och ackumulering av vad han kallar ”immutable mobiles”.350 Dessa 
”immutable mobiles” kan staplas på varandra för att skapa enorma data-set med 
information, utifrån ett posthumanistisk perspektiv finns det dock viss problema-
tik i relation till detta.  

Scott argumenterar för att ”immutable mobiles” ger staten en möjlighet att ut-
öva makt över platser som de annars inte hade kunnat ha någon kontroll över.351 
Staten får i detta fall representeras av de experter som arbetar med att upprätta 
kulturreservat, då användandet av immutable mobiles ytterligare förstärker deras 
maktposition och tolkningsföreträde av vad som skall ses som värdefullt landskap.  
De begränsade projekttiderna leder till att utredaren inte kan/hinner problemati-
sera sitt eget arbete med det historiska materialet och på så sätt riskerar de att re-
producera en redan etablerad bild av vad landskapet anses innehålla. Med kartan 
som en ögonblicksbild och dess roll i utredningsarbetet kan det anses märkvärdigt 
att sagespersonerna inte reflekterar över sin egen roll i detta då det skapas nya 
kartor genom utredningsarbetet. De kan på flera sätt bidra till skapandet av platsen 
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då området innanför gränsdragningarna för reservatet är skyddat av lagen. All-
mänheten blir osynliggjord även i detta arbetet, då de inte inkluderas i processen 
för var gränserna ska gå, gränserna bygger i allt för stor utsträckning på den histo-
riska utredningen.  

Som tidigare diskuterats, är kartan en form av förenklad version av landskap-
et. Enligt Scott visualiserar och sammanfattar endast kartan det som kartografen 
vill att den ska göra.352 I relation till upprättandet av ett kulturreservat blir alltså 
kartan en visualisering (immutable mobile) av de värden som finns i landskapet. 
Grunden till den visualiseringen vilar på en, i många hänseenden, begränsad ut-
redningen men som kommer att tolkas som riktig då majoriteten läser en karta 
som sann. Miljön kan bli så pass förenklad att de som styr (experterna i detta fall) 
står för förklaringen av dess innehåll, på så sätt har de ytterligare stärkt sin makt-
position mot allmänheten.353 

Ekonomiska förutsättningar  
I föregående avsnitt har betydelsen av finansiering redan gjort sig påmind i form 
av att ekonomin visat sig på många sätt vara avgörande för vad som kan genomfö-
ras rent praktiskt. ”Ekonomin sätter tydliga gränser för vad som kan göras”.354 
Arbetet med kulturmiljövård lider av en snedfördelning av det statliga kulturmil-
jövårdsanslaget. Detta påverkar arbetssituationen för handläggare och utredare 
men även möjligheterna att utveckla utredningsmodellen för upprättande av kul-
turreservat. För att kunna arbeta utifrån den posthumanistiska modellen med ett 
holistiskt angreppssätt krävs det ett utökat ekonomiskt anslag.  

I fallet med kulturreservat och naturreservat är uppdelningen mellan natur och 
kultur uppenbar då det finns en avsevärt mycket större politisk efterfråga för ett 
mer utbrett arbete med naturmiljö än med kulturmiljö, då finns det också bättre 
ekonomiska förutsättningar.355 Då det även är två olika myndigheter som ska ar-
beta med helhetsskyddet för miljön men att deras uppdrag bygger på olika tolk-
ningar av vad miljö innebär, leder det ofta till problem.356  

Det framhålls av RAÄ att innan kulturreservat instiftades som skyddsinstru-
ment användes naturreservatet tydligare som ett gemensamt skydd för både kul-
tur- och naturvärden. ”Men i och med att man införde det här instrumentet så blev 
ju klyvningen ännu större i två olika sektorer.”357 
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Denna uppdelning har lett till ett väldigt ensidigt skydd av miljön med ett övervä-
gande fokus på naturmiljön. Sagesperson 2 anser att den uppdelning som råder 
idag med SNV som ansvarig för naturmiljö och RAÄ som ansvarig för kultur-
miljö endast fungerar om de får lika mycket pengar och att myndigheterna tvingas 
att samarbeta.358 

I arbetet med att utveckla naturvården sneglar RAÄ på Norge och deras mot-
svarighet till RAÄ. Där är arbetet med naturvård strukturerat på ett annorlunda 
sätt. Där ligger motsvarigheten till RAÄ under Miljödepartementet (miljøvernde-
partementet) tillsammans med Naturvårdsverket.359 Detta underlättar för myndig-
heternas samverkan ordentligt. Sagesperson 2 anser att situationen är bekymmer-
sam och att den har funnits länge men att det känns som att den håller på att för-
djupas.360 RAÄ och SNV har efter ett regeringsbeslut börjat utreda hur de ska kunna 
närma sig varandra i sitt arbete men det är en väldigt lång och komplicerad process. 

Diskussionen om RAÄ och SNV och deras roll i den ekonomiska situationen 
är viktig men effekterna av de bristande resurserna på kulturmiljösidan visar sig 
främst på lokal och regional nivå. Sagesperson 4 uttrycker det som så att det var-
ken finns tid eller pengar för att genomföra arbetet i den utsträckning som de 
vill.361 Arbetet med maritim kulturmiljö tycks vara ytterligare marginaliserat i re-
lation till detta. Under intervjustudien framkommer det två anledningar till detta, 
den första är att arbetet med kulturmiljövård har en lång tradition av att fokusera 
på det terrestriala.362 Ett övervägande fokus på det terrestriala har lett till att det 
inte finns speciellt mycket maritim kompetens hos länsstyrelse och kommun för 
att kunna genomföra den typen av utredningar.363 Den andra anledning till att ma-
ritim kulturmiljö riskerar marginaliseras är att utredningsarbetet rörande maritima 
värden ofta är mer kostsamma i jämförelse med den terrestriala motparten. Det 
finns få aktörer på marknaden, utöver SMM, som kan möta de arbetsmiljökrav 
som ställs på denna typ av utredningsarbete. Det måste till exempel alltid vara tre 
personer närvarande vid ett dyk, utrustningen är dyr och personalen ska inneha en 
rad olika certifikat för att få genomföra arbetet.364 Länsstyrelse och kommun ska 
dock tillåta att kostnaden för utredningen överstiger det antagna priset med upp till 
10 procent om utredaren anser att någon aspekt behöver ytterligare undersökning.365 

Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är det problematiskt att det är en så 
pass begränsad mängd människor som arbetar med detta, mestadels arkeologer, då 
det påverkar möjligheten att föra in nya aspekter och infallsvinklar i utredningsar-

                                                
358 Intervju 2. Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
359 Intervju 2. Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
360 Intervju 2. Riksantikvarieämbetet, 2017-03-14. 
361 Intervju 4. Haninge kommun, 2017-03-16. 
362 Intervju 1. Länsstyrelsen Gävleborg, 2017-03-06. 
363 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15.  
364 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
365 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
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betet och synen på maritim kulturmiljö. Den stora förloraren i detta är det immate-
riella som på många sätt blir marginaliserat. Sagesperson 1 resonerar på det sättet 
att arbetet med det materiella får initiera upprättandet av ett kulturreservat, ”vi 
måste börja med det lättaste först.”366 Sedan får det immateriella komma i nästa 
led, problemet är att det sällan följs upp. Detta trots att just bevarandet av det im-
materiella är ett av de uttalade syftena med Sandvikens kulturreservat. 

I Haninge kommun, där den kulturhistoriska utredningen till största del har 
fokuserat på de faktiska lämningarna och det materiella värdet. Sagesperson 4 
resonerar runt detta och landar i att insatsen för bevarande måste vägas mot hur 
intresserad allmänheten är för projektet och inte tvärtom.367 På så sätt blir arbetet 
med det immateriella lidande då det inte har lika stark attraktionskraft att locka till 
sig besökare till orten. De immateriella värdena är nedprioriterade då det kräver 
ett annorlunda arbetssätt, att till exempel genomföra en intervjustudie bland lokal-
befolkningen eller allmänheten tar tid och är kostsamt.368 Att det sker en nedpriori-
tering av det immateriella kulturarvet är allvarligt, vilket leder till att sagesperso-
nerna försöker att klämma in studier av det immateriella i olika EU-projekt som 
de deltar i, om det blir pengar över.369 Dessa projekt tenderar att vara hårt regle-
rade, om det till exempel är tre dagar avsatta för ett fältarbete så får det inte gå 
över tiden. Arbetet med kommunikation om projektet kan dock, med lite kreativa 
lösningar, innebära att det sker en rad intervjuer med lokal befolkning för att 
skapa ett underlag till en informationskampanj.370 Det kan även bidra till att det 
skapas skyltar eller något sådant för att försöka bidra till helhetsbilden av kultur-
landskapet. Sagesperson 1 berättar att, ”man önskar alltid att man kan göra mer.”371 

I fallen Dalarö och Axmar bruk framkommer det en bild av att arbetet med re-
servatet stannade upp efter det att reservatet stod klart. Detta, uttrycker flera av 
sagespersonerna, berodde på att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska medel 
för att arbeta med helheten, men även för att det infann sig en känsla av ”mätt-
nad”, de upplevde att de var färdiga med arbetet då reservatsbestämmelserna var 
satta.372 Under intervjuerna resonerar både sagesperson 1 och 4 kring detta och 
inser att de inte är färdiga men att det heller inte finns några pengar till att fort-
sätta, för som det framkom i tidigare kapitel så går mesta delen av styrmedlet till 
förvaltningen av de befintliga reservaten. Därför behöver handläggare syssla med 
kreativa lösningar för att ”få loss” pengar till det fortsatta arbetet. Mycket av arbe-

                                                
366 Intervju 1. Länsstyrelsen Gävleborg, 2017-03-06. 
367 Intervju 4. Haninge kommun, 2017-03-16. 
368 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
369 Intervju 4. Haninge kommun, 2017-03-16. 
370 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
371 Intervju 1. Länsstyrelsen Gävleborg, 2017-03-06. 
372 Intervju 4. Haninge kommun, 2017-03-16.  
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tet bygger på att handläggaren får göra det ”lilla extra” för att arbetet ska kunna 
genomföras på ett sätt som de själva tycker är tillfredställande.373  

Ytterligare ett exempel på hur den fortsatta utvecklingen av reservatsarbetet 
kan finansieras är genom olika projektmedel för att främja turistnäringen. Dessa 
projekt berör främst tillgängliggörandet av kulturarvet och utvecklandet av olika 
visionsdokument för de olika områdena. I Axmar bruk är föreningen Hyttan, de 
som initierade upprättandet, återigen en positiv kraft som arbetar för att utveckla 
området. De har lyckats med att bli en del av Bergslagssatsningen som är ett pro-
jekt mellan olika aktörer i det geografiska området Bergslagen för att främja kul-
tur- och turism.374 

I Haninge kommun har det kommit in pengar till arbetet med utvecklandet av 
”torrdykningar” på vraken i området från Tillväxtverket.375 Detta projekt bygger 
på att även de turister som inte dyker, ska kunna få tillgång till vraken. Dessa 
satsningar är i grunden positiva då de utvecklar de existerande delarna av reserva-
ten. I förlängningen förstärker de dock den etablerade positionen för delar av kul-
turarvet, vilket riskerar att leda till att det officiella kulturarvet reproduceras och 
det inofficiella kulturarvet fortsätter att försvinna. Enligt Scott försöker staten 
förenkla kulturarvet genom att definiera, standardisera och klassificera kulturar-
vet. Syftet är att sammanfatta kulturarvet och på så sätt förenkla kontrollen.376 En-
ligt Harrison definierar Scott detta som en byråkratisk regleringsprocess som leder 
till att det lokala i allt större utsträckning placeras under central kontroll.377  

Att de ekonomiska bidragen enbart används för tillgängliggörande kan på så 
sätt leda till en förenkling eller manipulering av kulturarvet. I dessa fall tycks de-
finitionen vara turistmål istället för kulturarv. De ekonomiska medlen som kom-
mer in i projekten borde gå till att fortsätta det avstannade arbetet med att skapa 
en helhetsbild av kulturmiljön, istället för att förstärka det euro-amerikanska för-
hållningsättet och det officiella kulturarvet, som på många sätt försvårar arbetet 
med kulturmiljö. 

                                                
373 Intervju 3. Statens maritima museer, 2017-03-15. 
374 Intresseföreningen Bergslagets webbplats [2017-04-21]. 
375 Intervju 4. Haninge kommun, 2017-03-16. 
376 Scott (1998), s. 33–44. 
377 Harrison (2013), s. 46-47. 
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Slutdiskussion 

Den genomförda studien visar på att det finns en tydlig diskrepans mellan hur 
arbetet ska ske i teorin och det praktiska arbetet. Undersökningen visar vidare att 
kraven på utredningarna, och riktlinjerna inför upprättandet av kulturreservat kan 
tolkas väldigt olika beroende på vilken handläggare som arbetar med ärendet. Det 
är även svårt att möta målsättningarna på grund av bristande resurser. Det fram-
kom tidigt under intervjustudien att bristande ekonomiska resurser är ett ständigt 
närvarande problem i relation till arbetet med kulturreservat. Det statliga anslaget, 
”kulturmiljövårdsanslaget”, lider av en snedfördelning i fråga om vad som pre-
mieras. Som figur 1–3 (s. 52–54) visar, går det huvudsakliga anslaget till förvalt-
ning av kyrkligt kulturarv och bidragsfastigheter. 

Att en såpass övervägande del av de ekonomiska styrmedlen är öronmärkta 
för fysiska objekt bekräftar Smiths och Harrisons teorier. Om att det främst är det 
materiella som klassificeras som kulturarv inom den euro-amerikanska traditionen 
av arbetet med kulturmiljö. Att fokus ligger på det materiella i den utsträckning 
som det gör leder till att flera grupper i samhället marginaliseras och tvingas till 
periferin av debatten om vad som är kulturarv. Detta beror på att kulturarvspro-
fessionen i rådande system innehar för stor makt i relation till allmänheten i frågor 
om vad som ska innefattas av begreppet kulturarv. Posthumanistisk teori ifråga-
sätter AHD och kulturavsexpertens roll i detta, då marginaliseringen av allmän-
heten och lokalbefolkningen leder till att samma definitioner reproduceras om och 
om igen. Istället efterfrågas det en mer öppen dialog om vad kulturarv kan innebära. 

 I dagens samhälle brottas kulturmiljö och kulturarv generellt med sin själv-
bild, den nya kulturarvspolitiska propositionen som nämndes i inledningen vittnar 
till exempel om detta. Det slits mellan olika vetenskapliga ingångar, de hermeneu-
tiska och det positivistiska. Lagar och förordningar måste behandla kulturarvet 
objektivt men de är i sin natur subjektiva. Det går inte att helt utesluta utredarnas 
egna uppfattning av vilka värden som är viktiga i kulturlandskapet. Om kultur-
arvsexperten däremot erbjuder en dialog kommer fler röster till tals och på så sätt 
kan det uppstå en ny mer representativ och heterogen form av kulturmiljö.  

Den som läser denna uppsats kanske tänker att den riktar kritik mot de perso-
ner och myndigheter som arbetar med kulturmiljö. Så är inte fallet, det som fram-
kommit under undersökningens gång är att handläggarna ofta gör mer än vad som 
förväntas av dem i deras yrkesroll. Att den viljan finns är något mycket positivt, 
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men det ska inte behöva vara så. De har för många arbetsuppgifter och för lite tid. 
Utöver möjligheten att inkludera allmänheten i utredningsprocesserna bör utred-
ningen även inkludera flera konsulter eller anställda. På så viss inarbetas fler per-
spektiv i utredningsarbetet inför upprättandet av ett kulturreservat. Detta borde 
också kunna bromsa den rådande reproduktionen av olika värde-hierarkier inom 
kulturmiljövården. Om det ingår representanter från flera forskningsinriktningar 
som studerar andra värden än fysiska objekt, genereras ett dialogiskt kulturarv och 
dialogisk beslutsprocess.378  

Om allmänheten får delta i större utsträckning skulle det även kunna under-
lätta arbetet för kulturarvsexperterna, då allmänheten kan bidra i insamlingsarbetet 
av det immateriella. Som sagespersonerna uttryckt det, har detta varit svårt att nå 
då en sådan insamlingsprocessen är dyrare än utredningsarbetet av materiella vär-
den. Ett alternativ kan vara att uppmuntra allmänheten att nedteckna sin historia 
och skicka den till kommun och länsstyrelse. Den posthumanistiska teorin erbju-
der ytterligare en möjlighet till ökat inflytande och deltagande för allmänheten 
genom att tona ned betydelsen av det historiska materialet inför upprättandet av 
ett kulturreservat, och försöka att se till platsens betydelse ur ett samtidshistoriskt 
perspektiv.  

I utredningen vore det intressant att se vad landskapet i de tre reservaten bety-
der för allmänheten idag. Det är dock högst relevant att undersöka och redogöra 
för det historiska förloppet, men som det argumenteras för inom posthumanistisk 
teori, så skapas kulturarvet i nuet. Det innebär att det historiska materialet får sin 
mening först när samtida experter ger det de. På så sätt borde allmänheten och 
lokalbefolkningen kunna vara med och visa på vilka värden som finns i landskap-
et nu. Det är lika intressant att undersöka hur platsen används idag, som hur den 
har använts genom historien. Något som indikerar om hur viktig maritima miljöer 
är för människan idag, är allmänhetens påtryckningar på kommunerna att tillåta 
havsnära boenden, vilket också är ett av de hot som presenteras i alla reservatsbe-
stämmelser. En intressant faktor i relation till detta är att inget av reservaten är 
skyddade av en kommunal planbestämmelse. Anledningen till detta kan vara för 
att ansvarig kommun och länsstyrelse lättare ska kunna upphäva reservatet om 
påtryckningarna om havsnära boende ökar. Detta kan också ses som en indikation 
på vilken status kulturreservat har som skyddsform.  

I arbetet med bevarande av kulturarv och kulturmiljö är det viktigt att histo-
rien inte enbart reduceras till arkeologiska data eller historiska texter, det är nå-
gons kulturarv.379 För när begreppet historia används i diskussion och definition av 
kulturarv, kopplas de emotionella och kulturella värdena för allmänheten bort från 
de historiska aspekterna av kulturarvet. 

                                                
378 Harrison (2013), s. 223. 
379 Smith (2006), s. 29. 
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Det denna uppsats undersöker är, hur de rådande strukturerna som styr arbetet 
med kulturmiljö är utformade. För att kunna bryta med AHD behövs ett erkän-
nande av den makt som nationella myndigheter och internationella organ besitter. 
Det har uppstått ett systemfel i arbetet med kulturmiljö, kulturreservatet instifta-
des som ett skyddsinstrument för att ge möjligheten till att skapa ett helhetsskydd 
för landskapet, men som det framgår i uppsatsen har det snarare fått motsatt effekt 
Detta beror till stor del på den påtagliga skillnaden i ekonomiska styrmedel som 
tilldelas naturmiljövården respektive kulturmiljövården. Kulturmiljövårdsanslaget 
har förblivit oförändrat i flera år och bristande styrmedel bidrar till att befästa kul-
turarvsexperternas definition av vad som är kulturarv samt de värde-hierarkier 
som AHD har skapat. Baserat på de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med 
kulturreservat väcks återigen frågan om hur prioriterad kultur är i samhället och i 
vilken utsträckning den ska prioriteras. 

I relation till detta är en av de slutsatser som studien lett fram till att arbetet 
med kulturmiljö skulle tjäna på ett posthumanistiskt angreppssätt, det är rent av 
nödvändigt. För att skyddsinstrumenten ska likställas måste den politiska efterfrå-
gan för skyddad kulturmiljö öka i relation till naturmiljöskyddet. Upprättningstak-
ten av respektive skyddsform vittnar om denna tydliga skillnad.  

Att likställa skydden innebär även att likställa RAÄ och SNV som myndig-
heter. Den norska modellen, med norska motsvarigheterna till RAÄ och SNV 
under samma departement, som sagesperson 2 informerar om i uppsatsen visar på 
en möjlig väg att gå för att likställa myndigheterna, samt öka den samverkan som 
krävs för att kunna arbeta med miljöfrågor på ett holistiskt sätt. En grundläggande 
del i den posthumanistiska teoribildningen är kritiken mot att det har skapts mot-
satspar i form av natur och kultur samt materiellt och immateriellt. Som Haraway 
uttrycker det så finns det ingen anledning att dela upp något på detta viset när det 
alltid bestått av ”både och”.380 Denna uppdelning är, enligt Harrison, en uppfin-
ning av västerlänningar. Den posthumanistiska teorin utgår istället från ”in-
digenous ontologies”, som inte ser landskapet i olika motsatspar i form av natur 
och kultur, utan ser landskapet ur ett holistiskt perspektiv.381 Detta står alltså som 
en viktig motvikt till den universella synen på kulturarvet, och fokuserar istället 
på den aktiva relationen mellan mänskligt och icke-mänskligt. 

Problematiken med dessa motsatspar inom kulturmiljövården manifesteras 
tydligt i denna uppsats. Att sammanföra RAÄ och SNV under samma departe-
ment löser en del av problematiken men det krävs ytterligare åtgärder. En väg att 
gå, för att kunna ta ett helhetsgrepp på miljöfrågor, med all dess komplexitet och 
behov av tvärsektoriellt arbete och forskning, är att enbart upprätta reservat, att 
inte uttala vilka värden som finns i landskapet och väga/ställa dem mot varandra.  

                                                
380 Åsberg, Hultman & Lee (2012), s. 38. 
381 Harrison (2013), s. 213. 
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Mitt förslag är därför att det istället för natur- och kulturreservat bör upprättas ett 
reservat som lyfter hela landskapet och dess innehåll. För som Harrison diskuterar 
i relation till konventionen för immateriellt kulturarv, att så fort det immateriella 
placeras i en egen kategori, ställs det i motsats till det materiella, detsamma hän-
der vid upprättandet av kultur- och naturreservat. 

I relation till maritim miljö torde detta bli ännu viktigare då landhöjningar och 
klimatpåverkan slår hårt mot just denna kategori. När sagesperson 3 berättar om 
hur flera av de vrak som de dyker på, har blivit ”yngelplatser” visar det på hur 
sammanflätade natur och kultur är, det går till exempel inte att flytta ett vrak utan 
att påverka naturen.  

De regeringsuppdrag som RAÄ och SMM lyder under idag tvingar myndig-
heterna att välja vilka värden de ska skydda. Sagesperson 3 berättar om ett fall 
med en äldre kvarn där det skulle byggas en laxtrappa. I detta fall ansåg inte SMM 
att detta var något problem, men utifrån deras uppdrag var de tvungna att skydda 
kvarnen. Enligt Lowenthal avgör det för landskapet utsedda värdet vilken typ av 
förvaltning- och bevarandestrategier som ska gälla för området. Valet av förvalt-
ningstyp kommer i förlängningen att fortsätta att påverka landskapet. När då upp-
delningen mellan natur och kultur vidmakthålls riskerar det att leda till att en plats 
lyfts ur sin kontext. Ur ett posthumanistiskt perspektiv förvaltas platsen då utifrån 
en traditionell förvaltningsmodell. Att enbart upprätta ett reservat skulle i detta 
avseende bidra till att förvaltningen inte skulle reproducera samma uppdelning 
mellan natur och kultur. Det skulle behöva förvaltas i sin helhet. 

Det framkommer under uppsatsens gång, att även om det finns flera lagar och 
konventioner som ska reglera arbetet med kulturmiljö och upprättandet av mari-
tima kulturreservat, så finns det relativt stort utrymme för sagespersonerna att 
tolka dessa fritt. RAÄ finns med som ett bollplank, men den enskilda utredarens 
värdering av landskapet och tolkningen av existerande bestämmelser tycks i störst 
utsträckning bedömas utifrån sagespersonernas utbildning. 

Som det presenterades i den inledande delen om tidigare forskning har vissa 
utbildningar erhållit en framstående position inom kulturarvssektorn, och det har 
främst rört sig om arkeologi och konsthistoria såväl som ett stort fokus på arkitek-
toniska värden. Det är till stor del dessa forskningsinriktningar som lagt grunden 
till de definitioner av kulturarv som denna uppsats problematiserar. I nästa led är 
det även dessa definitioner och kategoriseringar som ligger till grunden för de 
lagar som styr arbetet med kulturmiljövård. 

Majoriteten av de yrkesverksamma inom kulturarvssektorn är överens om att 
kulturarvet utgörs av mer än materiella värden. Problemet som posthumansitiska 
kulturarvsvetare har med detta är att bevarande i stor del begränsas till det materi-
ella och att det icke-mänskliga inte erkänns någon agens. Som svar på detta säger 
Barad att naturen inte ska ses som något passivt som väntar på kulturens inverkan, 
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och inte heller som resultatet av en specifik kulturell föreställning.382 Det är inte på 
något sätt att uppsatsen förespråkar mindre arkeologisk kompetens, men det krävs 
att ytterligare aspekter vägs in i utredningsarbetet av ett landskap. Föreställningen 
av att natur och kultur är frånkopplat varandra och placeras i motsats till varandra, 
kan hindrar förståelsen för hur de båda begreppen formas. Om det ska kunna 
vägas in nya aspekter krävs det att ytterligare utbildningar inkluderas i arbetet för 
att kunna bevara utifrån ett helhetsperspektiv. Lagar och experter i kombination är 
de makter som vidmakthåller den rådande kulturarvsdiskursen. 

En del av förändringsarbetet ligger i att befintliga klassificeringssystem och 
kategorier måste revideras. Inte minst den finansiella dimensionen av klassifice-
ring, som under denna studie har visat sig vara mycket närvarande i arbetet med 
kulturreservat. Klassificeringssystem behöver även revideras i relation till allmän-
heten då det även påverkar människan och hur hon strukturerar sin omgivning.383 
Denna uppsats visar, precis som Bowker och Star försöker göra, på klassifikation-
ens styrka i samhället. Olika klassificeringssystem ligger till grunden för lagstift-
ning och konventioner rörande kulturarv och kulturmiljö, de ligger även till grun-
den för den kritik som framfördes i och med inrättandet av till exempel Konvent-
ionen för immateriellt kulturarv. Klassifikationssystemen blir i det närmsta osyn-
liga och svåra att bryta sig ur. I detta fall, avgör de vad som anses vara ett ”värde-
fullt kulturpräglat landskap” och vad som inte ryms i begreppet. Dessa ramar är 
något som sagespersonerna måste förhålla sig till och även om de har en relativt 
fri roll, går arbetet på många sätt ut på att leta efter och bevara landskap som pas-
sar i redan bestämda ramverk.  

Detta blir problematiskt när arbetet tvingas utanför dessa ramverk. Marinar-
keologi och arbetet med maritim kulturmiljö, som är relativt unga företeelser, pas-
sar inte riktigt in i rådande kategorier. Maritim kulturmiljö präglas till stor del av 
ett fokus på det materiella, dels för att arkeologerna var tidiga med att börja un-
dersöka vrak och liknande, men även på grund av det maritima landskapets karak-
tär. I de miljöer där land möter hav, som i Axmar och Sandviken, påtalar inte sa-
gespersonerna några vidare svårigheter med arbetet. Då är det möjligt att finna de 
värden som efterfrågas inför upprättandet av ett reservat, så som ett av människan 
präglat landskap. Kring Dalarö, ett reservat vars gränser inte inkluderar något 
land, går åsikterna isär om det ens borde ha blivit ett reservat. Detta visar på att 
det finns en diskrepans mellan hur arbetet ska gå till och hur det faktiskt går till, 
eftersom att sagespersonerna vid till exempel RAÄ och Haninge kommun anser 
att det kan bli två olika beslut baserat på samma kriterier. Det väcker frågan om 
det går att skapa helt marina reservat idag utifrån rådande bestämmelser om inte 
den ansvariga handläggaren agerar på ett eget initiativ. 

                                                
382 Barad (2012), s. 85.  
383 Bowker & Star (1999), s. 3–5. 
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Som det diskuterats tidigare i uppsatsen går det inte lika tydligt att se spår i det 
maritima landskapet, men betyder det verkligen att de inte finns där? Landskapet 
uppfattas och värderas till stor del av vad vi ser på ytan, i det terrestriala land-
skapet blir dessa visuella uttryck tydliga. I delar av den maritima kulturmiljön, 
särskilt de delar som inte innefattar land, tenderar inte de visuella uttrycken att 
vara lika tydliga. Detta oberoende av om det är uttryck av naturliga eller kulturella 
processer, men landskapet innefattar långt mycket mer än vad vi ser. För land-
skapet uppfattas även genom det vi vet om landskapet, vår kognitiva förståelse för 
landskapet och dess historia. Om det maritima landskapet är mindre präglat av 
visuella uttryck och det materiella, men ändå är av intresse för bevarande, då be-
hövs det ett nytt sätt att arbeta och värdera det landskapet.  

Denna uppsats visar på att ett posthumanistiskt förhållningssätt lämpar sig väl 
i relation till det komplexa arbetet med maritim kulturmiljö. För som det tidigare 
diskuterats, är det ett stort fokus på det materiella aspekterna i det maritima land-
skapet trots att det inte är de främsta värdena som går att återfinna i landskapet 
idag. I stället bör bevarandet i ännu större utsträckning fokusera på de immateri-
ella värdena, men de rådande strukturerna i form av: lagar, konventioner, klassifi-
ceringssystem och ekonomiska förutsättningar förhindrar detta. Det leder i det 
närmast till att det maritima kulturarvet tvingas in i ramarna för dess terrestriala motpart. 

Som det tidigare nämnts är ekonomiska förutsättningar en viktig fråga att dis-
kutera ytterligare. Sagespersonerna upplever att de vill göra mer i sitt arbete men 
att resurserna sällan räcker till. I fallet med maritim kulturmiljö blir detta ytterli-
gare problematiskt, då både det marinarkeologiska delarna i utredningsprocessen 
och undersökningen av de immateriella värdena, kostar mer än vad andra utred-
ningar gör. Att kulturvårdsanslaget till stor del går till bevarandet av kyrkliga kul-
turminnen och bidragsfastigheter, bidrar till att arbetet inte kan utvecklas. Det 
måste öronmärkas pengar till att arbeta med dessa frågor för att kommun och 
länsstyrelse ska kunna arbeta holistiskt. Att ekonomin som den ser ut 2017, inte 
räcker till något annat än förvaltningen omöjliggör i stort sett utvecklingsarbetet 
av de existerande reservaten. Det innebär att tillgänglighet och kunskapsspridning 
blir lidande trots att det är en viktig uppgift efter upprättandet av ett kulturreservat. 

Den dokumentstudie av konventioner och lagar som genomförts visar på att 
de är två parallella utvecklingar som inte riktigt möts. Konventionerna är under 
ständig granskning, inte minst av posthumanistiska teoretiker som Harrison och 
Barad. Detta leder till att konventionerna utvecklas, och de problematiserar i viss 
mån de strukturer som de bidragit till att skapa. Svensk lagstiftning utvecklas och 
omprövas den också, det blir tydligt i och med den nya kulturarvspolitiska propo-
sitionen.384 Utvecklingen går således åt rätt håll, men problematiken ligger i att 
implementeringen av konvention i lag inte nås till fullo. Detta medför problem för 

                                                
384 Proposition 2016/17:116. Kulturarvsproposition.  
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sagespersonerna i deras arbete då de är oklart i vilken utsträckning de ska sträva 
efter att möta konventionsbestämmelserna. För att nå en lösning på denna proble-
matik, krävs det att det upprättas tydligare nationella strategier för ansvarig myn-
dighet att kunna följa konventioner när de väl ratificerats av regeringen. 

Flera av de förslag till lösningar som presenteras i denna uppsats vilar i grund 
och botten på en omfördelning av ekonomiska styrmedel. Det framkommer av 
undersökningen att det kommer att kosta mycket pengar att arbeta holistiskt. De 
ökade kostnaderna krävs för att utveckla strategier för implementeringsarbetet, 
och öka möjligheterna för ett konventionsnära arbete inom den lokala kulturmil-
jövården. Samt för att förbättra förutsättningarna för utredningsprocesser och vär-
deringar av landskap. För att uppnå detta krävs det att det anställs fler personer 
vid kommun och länsstyrelse som kan arbeta med dessa frågor. Rådande situation 
innebär att sagespersonerna inte har möjlighet att åka på utbildningar i någon 
större utsträckning, för att andra delar av arbetet kommer i vägen. Trots det fak-
tum att just fortbildning är ett krav som Landskapskonventionen ställer. Att det är 
så pass få som arbetar med kulturmiljö på kommun och länsstyrelse bidrar till att 
systemet blir ganska skört, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till förändring i 
kulturmiljövården. Om någon slutar eller blir sjuk kan det bli svårt för övriga i 
verksamheten att plocka upp arbetet. Som i exemplet med att ingen anställd vid 
länsstyrelsen Västernorrland, kände sig bekväm att ställa upp för en intervju för 
denna uppsats, eftersom att den huvudsakligt ansvariga utredaren var tjänstledig 
och dennes kollegor inte var tillräckligt insatta i frågan. 

Arbetet med maritim kulturmiljö är på många sätt präglat av AHD och tradit-
ionella uppfattningar av vad som anses värdefullt i ett landskap. Detta reproduce-
ras delvis av de som arbetar med kulturmiljö idag, baserat på deras utbildning och 
vad de anser vara värdefullt. Det finns dock en vilja från sagespersonerna att ar-
beta annorlunda, och ta ett helhetsgrepp om miljöfrågan. Den största begränsning-
en består av bristande tid, resurser och personal. Det finns tendenser av posthu-
manistiska tankegångar i sagespersonernas arbete och resonemang, och arbetet 
med kulturmiljö skulle tjäna ytterligare på ett posthumanistiskt angreppssätt men 
organisationen runt arbetet omöjliggör detta. Resultaten av denna studie visar på 
att det behövs en revidering av rådande vägledningar och uppdragsbeskrivningar 
för de myndigheter som arbetar med kulturmiljö. Detta för att säkerställa beva-
rande av de materiella såväl som de immateriella värdena i landskapet. Resultaten 
visar också på ett behov av ökat kulturvårdsanslag för att skapa rätt förutsättningar 
för arbetet. De etablerade motsatsparen förhindrar i nuläget att detta arbete ut-
vecklas. 

Efter att ha genomfört denna studie, har det även dykt upp frågor som skulle 
vara intressant för vidare forskning. Det skulle vara intressant att studera det 
bakomliggande nationella arbetet, likt de bakomliggande processerna till RAÄ:s 
regeringsuppdrag, och hur utredningsarbetet inför ratificeringen av en ny konvent-
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ion går till. Det skulle också vara intressant att studera hur en potentiell omfördel-
ning av kulturmiljöanslaget skulle utformas och vilka effekter det skulle kunna få 
på rådande värdehierarkier. 
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Sammanfattning 

Sedan 1999 har visa områden, som ansetts vara ”värdefulla kulturpräglade land-
skap”, kunnat skyddas i och med införandet av skyddsinstrumentet kulturreservat. 
Kulturmiljövården i Sverige präglas av ett övervägande fokus på materiella läm-
ningar och kulturhistoriska utredningar av landskap. Denna uppsats har, med hjälp 
av posthumanistisk teori, studerat de utredningsprocesser som föranledde upprät-
tandet av tre kulturreservat med uttalade maritima värden: Axmar bruk, Sandvi-
kens fiskeläge och Dalarö – skeppsvraksområde. Uppsatsen har också studerat om 
utredningar skulle kunna tjäna på att det applicerades ett holistiskt grepp på arbe-
tet med kulturmiljövård. Den främsta utgångspunkten i valet av teori är det post-
humanistiska motståndet, vilket i sig är baserat på ”Indigenous ontologies”, till att 
särskilja natur och kultur ifrån varandra och på så sätt skapa motsatspar vilket 
förhindrar möjligheterna till ett helhetsgrepp på kulturmiljön.  

För att kunna besvara frågeställningarna, utformades det tre underfrågor: Hur 
förhåller sig rådande lagar, riktlinjer och internationella konventioner till posthu-
manistisk teori? Vilka värden lyfts fram i utredningsarbetet inför upprättandet av 
kulturreservat i maritim miljö? Hur ser det praktiska arbetet ut bakom utrednings-
processerna av kulturreservat i maritim miljö?  

Materialet har utgjorts av tre delar: En dokumentstudie över de lagar, kon-
ventioner och handledningar som finns rörande kulturmiljövård och kulturreser-
vat. En intervjustudie, med sakkunniga från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Sta-
tens maritima museer (SMM) och representanter för de myndigheter som upprät-
tat reservaten Dalarö och Axmar bruk. Samt en fallstudie över de tre reservaten. 

Posthumanistisk teori strävar efter ett holistiskt synsätt på natur och kultur, 
där varken det ena eller det andra är passivt, utan sammanflätade. Resultatet av 
studien visar på att det behövs ett posthumanistiskt raster på kulturmiljövården 
såväl som på lagar och konventioner rörande kulturmiljövård. Den rådande upp-
delningen av natur och kultur, befästs genom natur- och kulturreservat. Detta har 
lett till en ojämn fördelning av ekonomiska styrmedel såväl som en marginali-
sering av kulturmiljö i relation till naturmiljö. Resultatet visar även på hur beva-
randet tenderar att fokusera på de materiella värdena i landskapet vilket leder till 
att de immateriella värdena riskerar att falla i glömska. Sagespersonerna uttrycker 
en vilja att arbeta holistiskt, men deras arbetssituation präglas av bristande resur-
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ser. Uppsatsen visar på att rådande strukturer begränsar sagespersonerna i deras 
arbete.  
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