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ABSTRACT 

Nordlund, L. 2019. Kulturarvet, en mångskiftande miljö? Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet.   

 
Denna uppsats ämnar analysera den process och de kulturmiljövärden som bidrar till att aktörer identifierar platsen 

Gamla Uppsala som ett kulturarv, samt vem av aktörerna som besitter tolkningsföreträde av platsen. För att 

möjliggöra denna undersökning, har samtalsintervjuer, granskning av rapporter och dokument, samt inventeringar 

av landskapet, ansetts utgöra lämpliga metoder för att besvara frågeställningarna. Svaren som framkommit i 

samband med studien pekar på att det finns en övergripande tanke om platsen som historiskt viktig, samtidigt som 

det även råder skiljaktigheter mellan vilka specifika kulturmiljövärden respektive aktör betonar. 

Kulturmiljövärdena beror även på aktörernas framställning av kulturarvet som något abstrakt eller fysiskt påtagligt. 

Resultatet av de två sista frågorna kan beskrivas utifrån att det finns ett tolkningsföreträde på platsen, som kan 

kopplas till politiska prioriteringar och ramverk, men även ekonomiska tillgångar. Dessa faktorer är i sin tur 

beroende av olika internationella, nationella och lokala kontexter, som påverkar de olika aktörernas möjligheter 

till inflytande över Gamla Uppsalas utformning. 
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1. INLEDNING 

 

Några kilometer norr om de centrala delarna av Uppsala, ligger Gamla Uppsala som under 

många år utgjort en viktig plats i svensk historia. Den utmärkande silhuetten av de tre högarna, 

med kyrkan i bakgrunden, är för många en välkänd bild även i internationella sammanhang 

(Gamla Uppsala Hembygdsförening, 2012). Under åratal har Gamla Uppsala varit en attraktiv 

destination för historieintresserade turister, som önskar förnimma svunna tider, men även för 

lokalbor som ofta förknippar platsen med ett friluftsområde. Således fyller Gamla Uppsala flera 

funktioner för olika grupper av människor, som dagligen vistas på platsen. Utöver alla 

besökande turister och lokalinvånare, finns även flertalet aktörer som dagligen är verksamma 

med både hanteringen och bevaringen av Gamla Uppsala. Under 2015 skedde även en 

omfattande förändring, då Statens Fastighetsverk tog över ansvaret av delar av området, från 

den tidigare förvaltaren Riksantikvarieämbetet. Då området klassas som ett kulturarv och 

riksintresse, besitter dessa aktörer en viktig roll för hur den framtida utvecklingen och 

tolkningen av platsen, blir synlig i landskapet för Gamla Uppsalas besökare och invånare. På 

senare år har även stora satsningar gjorts, på att främja besöksnäringen i Uppsala stad, med 

initiativ från Destination Uppsala och marknadsbolagets ägare Uppsala kommun. I den 

strategiplan som tagits fram för att förverkliga ambitionerna med en växande turistnäring, utgör 

Gamla Uppsala ett av de huvudsakliga besöksmålen, som i rapporten presenteras som en 

historiskt förankrad och naturnära plats (Destination Uppsala, u.å., s.15). 

Under flertalet år har studier inom ämnet kulturarv bedrivits, där forskare är enade om att 

det inte finns en konkret och enhetlig definition av vad som utgör ett kulturarv. Betoningen 

läggs istället på den mänskliga faktorn och politiska ramverk där olika processer, samt 

tolkningar, bidrar till att ständigt forma begreppet och synen på kulturarvet över tid (Harvey, 

2001). I en allt mer globaliserad värld skapas även fler utmaningar för det lokala samhället, när 

det kommer till tolkningen och hanteringen av kulturarvet. I dagsläget går det således inte att 

genomföra drastiska och omfattande förändringar med avseende på kulturarvet, utan lokala och 

nationella aktörer måste ta hänsyn till politiska ramverk på en internationell nivå (Biehl et al, 

2015). Vidare förs diskussioner inom forskningen, om vem som bör besitta rätten att återge och 

bestämma över det förflutna. Detta bidrar således till en maktkamp i samhället mellan olika 

grupper, om vem som anses bäst lämpad att bestämma över vad som ska utgöra historien och 

kulturarvet (Smith, 2006). I fallet Gamla Uppsala har politiska förändringar, kommit att påverka 

uppdelningen av området mellan olika aktörer, men även i vilken mån respektive aktör har 

möjlighet att arbeta efter de egna visionerna. Med flertalet aktörer på platsen som bedriver 

varierande verksamhet, måste även olika viljor och tolkningar rymmas inom ramen för den 

framtida utvecklingen av Gamla Uppsala som svenskt kulturarv. Således är studiens syfte 

utformat efter ambitionen, att förstå den process och de kulturmiljövärde som bidrar till att 

Gamla Uppsala identifieras som ett kulturarv av olika aktörer i området, samt hur dessa aktörers 

tolkningar prioriteras i utformningen av Gamla Uppsala. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Kulturarvets innebörd formas ständigt genom övergripande politiska, ekonomiska och sociala 

processer, samt genom olika aktörers tolkning av vilka värden som anses historiskt intressanta 

att bevara. Detta bidrar i sin tur till att ingen kulturmiljö förblir opåverkad och neutral genom 

tid och rum. Studiens huvudsakliga syfte är därför att, analysera den process och de 

kulturmiljövärden som bidrar till att aktörerna identifierar Gamla Uppsala som ett kulturarv, 

samt vem av aktörerna som besitter tolkningsföreträde av platsen. Således kommer respektive 

aktörs tolkning och förvaltning av Gamla Uppsala, analyseras i relation till olika 

kulturmiljövärden, som aktörerna anser viktiga i identifieringen av platsen som ett kulturarv. 

Slutligen kommer de olika aktörernas värden att analyseras mot varandra, för att tyda vilka 

kulturmiljövärden som prioriteras i utformningen av Gamla Uppsala, samt hur detta synliggörs 

i det fysiska landskapet. Därvid har följande frågeställningar formulerats för att uppfylla 

studiens syfte; 

 

1.) Vilka kulturmiljövärden prioriteras av respektive aktör och varför anses dessa 

kulturmiljövärden viktiga för identifieringen av Gamla Uppsala som kulturarv? 

 

2.) Vilka aktörers kulturmiljövärden har störst genomslag i utformningen, samt utvecklingen 

av Gamla Uppsala och varför? 

  

3.) Givet olika prioriteringar, hur kommer tolkningsföreträdet till uttryck i det fysiska 

landskapet av Gamla Uppsala? 

 

1.1.1 Disposition 

Efter beskrivningen av studiens syfte, frågeställningar och avgränsning följer en bakgrundsdel, 

samt teoretiska perspektiv, för att skapa en förståelse för platsen Gamla Uppsala och forskning 

som berör olika aspekter av kulturarvet. Vidare följer ett metodavsnitt för att ge läsaren en 

inblick i hur arbetet kring uppsatsen utformats, sedan presenteras resultaten tillsammans med 

en analys av resultaten och forskning från avsnitt 3. Studien avslutas med en diskussion, samt 

en sammanfattande slutsats.    

1.2 Avgränsningar 

Kulturarvet åsyftar i denna studie ett landskap, eller en fysisk plats, samt de värden dessa platser 

förknippas med. Avgränsningen av området Gamla Uppsala innefattar Groaplan, Gamla 

Uppsala Kyrka, Prästgården, Disagården, Gamla Uppsala Högar med omslutande gravfält, men 

även det som benämns friluftsområde och utgörs av Tunåsen och Röbo. Vidare avser 

undersökningen utgå från ett aktörcentrerat perspektiv, för att skapa en omfattande helhetsbild 

av hur olika aktörer bidrar till utformningen av kulturarvet Gamla Uppsala genom sin 

förvaltning och tolkning av platsen. Därmed anses representanter från Gamla Uppsala 

Hembygdsförening, Uppsala Kommun, Svenska Kyrkan, Upplandsmuseet, Statens 

Fastighetsverk, Destination Uppsala och Länsstyrelsen lämpliga för studien. Tidsmässigt 

omfattar studien i huvudsak perioden 2015–2018, som sammanfaller med Statens 

Fastighetsverks övertagande från Riksantikvarieämbetet.  
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2. BAKGRUND 
 
Bakgrunden presenterar först Gamla Uppsala ur ett historiskt perspektiv, för att ge läsaren en 

inblick i varför platsen klassas som ett kulturarv och riksintresse. Vidare ges en beskrivning 

över de aktörer som är verksamma i området i dagsläget och hur det befintliga samarbetet 

mellan aktörerna på platsen är utformat. Slutligen ges en kort överblick av den kulturhistoriska 

utvecklingen i en svensk kontext. 

2.1 Gamla Uppsala ur ett historiskt perspektiv 

Frölund, Ljungkvist & Wikborg (2016, s.8) skriver i sin rapport om den geologiska 

utvecklingen av landskapet i Gamla Uppsala, med utgångspunkt i yngre stenålder och 

efteristidens landhöjning ur havet. Från att Gamla Uppsala till en början kunde liknas vid ett 

skärgårdslandskap, blev Uppsalaåsen under järnåldern områdets högst belägna plats, där de 

östra och norra delarna utgjordes av jordarten morän och övriga delar i omlandet av lera. 

Moränen blev på sikt även ett viktigt byggnadsmaterial för dåtidens människor vid 

gravanläggningar och olika former av bebyggelse. Antropogen påverkan har även bidragit till 

att förändra åsens topografiska utseende, genom byggnationen av högarna och flera terrasser. 

Såldes har landskapets utveckling gått från att naturligt formas av olika hydrologiska och 

geologiska processer, till att huvudsakligen påverkas av olika antropogena faktorer. 

       Klingmark (2003, s.3) skriver om Gamla Uppsalas historiska utveckling med fokus på 

människorna i området. Hon menar att vid vår tideräknings första århundranden, och fram till 

den senare delen av 1200-talet, pågick den så kallade storhetstiden i Gamla Uppsala. Vid 

utgrävningar i området har arkeologerna hittat fynd från järnåldern, cirka 200 e.Kr., som 

indikerar att det funnits en bosättning i Gamla Uppsala. Vidare beskriver Klingmark 400- och 

500-talet som en viktig period för Gamla Uppsala, då folkvandringstiden ägde rum och den 

omtalade kungsgården ska ha anlagts i området. Folkvandringstiden präglades av små 

kungadömen och ett hierarkiskt system, där ätten ansågs vara samhällsstrukturens kärna. Under 

denna period tros även det inflytelserika släktet Ynglingaätten levt, som hade sitt kungasäte i 

Gamla Uppsala. Det var även under Ynglingaättens tid, som tron på asagudar och myter 

utgjorde ett viktigt inslag i dåtidens vardag (Ibid, s.3–4). Klingmark beskriver vidare hur Gamla 

Uppsala högar, utgörs av gravplatser som använts i mer än 2000 år av människor på platsen. 

Idag består området av 250 gravar, men till en början fanns det cirka 2000–3000 gravhögar, 

innan de flesta gravarna antingen blev plundrade, eller fick ge plats för villatomter, grustag och 

åkermark. Gamla Uppsala högar är möjligen mest känt för att ha varit en plats där 

kungabegravningar ägde rum på 500-talet, då platsen med dess höjd symboliserade makt och 

gudomlighet i dåtidens samhälle. Bygget av kungshögarna sägs ha tagit flera år och involverat 

hundratals personer (Ibid, s.7). Under 1800-talet utfördes omfattande utgrävningar av högarna, 

framförallt Östhögen och Västhögen, för att motbevisa teorier från dåtida forskare som menade 

att det var naturligt skapta platser och inte några kungagravar. Flertalet fynd gjordes under 

utgrävningarna, men fynden ansågs inte vara så storartade som förväntat. Det är först på senare 

år, som man gjort nya fynd på platsen och bland annat hittat fragment av små guldföremål. I 

Östhögen har även benresterna från en kvinna hittats med dyrbara gravgåvor, vilka tyder på att 

den som blivit begravd troligen varit medlem i en kunglig ätt (Ibid, s.8–9). 

       Granberg (2014, s.6) beskriver Gamla Uppsala Kyrkas uppförande under 1100-talet, då ett 
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nytt stift inrättades med planer på att bygga en domkyrka. Gamla Uppsala var på den tiden en 

centralort, vilket gjorde att platsen utsågs som lämplig för uppförandet av den nya domkyrkan 

och som nytt ärkebiskopssäte i det medeltida Sverige. Alkarp (2014, s.8) menar vidare att den 

nya domkyrkan byggdes ovanpå en redan befintlig, mindre kyrka i trä, vilket upptäckts vid 

senare års utgrävningar då olika golvnivåer hittats under den nuvarande kyrkan.  

Bengtsson (2014, s.8) beskriver den kvarvarande kyrkan i Gamla Uppsala som hälften så stor, 

som den var vid nybygget under medeltiden, då kyrkobyggnaden vid 1204 påverkades av en 

kraftig brand som resulterat i den nuvarande storleken. Efter branden fördes diskussioner om 

att återuppbygga kyrkan, men istället kom ärkebiskopssätet i Gamla Uppsala att förflyttas till 

Östra Aros och Uppsalas nuvarande domkyrka. Slutligen reducerades kyrkan i Gamla Uppsala 

till en församlingskyrka, där Gamla Uppsala socken blev omtalat i skrift första gången vid 1302. 

Gamla Uppsala har även under 1900-talet varit en egen kommun, innan den inkorporerades 

med Uppsala stad. Kommunverksamheten var först inriktad på ärenden i bondesamhället och 

övergick sedan till att behandla andra ärenden, i samband med att bondesamhället övergick till 

att bli ett villasamhälle (Gamla Uppsala Hembygdsförening, 2018, s.42).  

2.1.1 Tidigare markanvändning i Gamla Uppsala  

I sin rapport beskriver Frölund, Ljungkvist & Wikborg (2016, s.8–9) hur Gamla Uppsala under 

historisk tid omfattade cirka 500 hektar mark och därmed var den största byn i Uppland. 

Författarna hänvisar till Rahmqvist (1986) beskrivning av området, där det framkommer att den 

funnits, fyra kungsgårdar, under 1500–1600-talet i nära anslutning till kyrkan och kyrkogården. 

Vidare beskriver Frölund, Ljungkvist & Wikborg (2016, s.10–11) hur gravfältet i Gamla 

Uppsala under många år utgjort ett centralt område på platsen, där bebyggelsen ofta legat i 

anslutning till, eller i vissa fall på, gravfältet. Prästgården är en av de byggnader som placerades 

närmast gravfältet och är belägen på samma plats än idag. Kartor från 1700-talet visar även hur 

delar av området används som omfattande grustäkter, vilket även påverkat flertalet gravplatser. 

Kartor och bilder från 1800-talet avslöjar en succesiv krympning av gravfältet, relaterat till den 

agrara intensifieringen och utvecklingen i området.  

      Under slutet av 1800-talet uppfördes de två byggnaderna Odinsborg och Gamla Uppsala 

järnvägsstation, i en nationalromantiskt inspirerad stil, vilka står kvar på platsen än idag. 

Framför Tingshögen fanns även byns kyrkskola fram till 1964, då det togs ett beslut att riva 

byggnaden (Gamla Uppsala Hembygdsförening, 2012). Hallgren (2012 s.19) beskriver 1900-

talets förändringar i markanvändningen, där Röboåsen bestod av en grustäckt, samtidigt som 

Tunåsen användes som militärt skyddsområde under andra världskriget. Grustäkten vid 

Röboåsen blev på senare år ett projekt för att försöka återskapa den tidigare miljön i området 

och de särpräglade historiska dragen, vilket även resulterade i att ekonomibyggnaderna vid 

högarna flyttades eller revs. Vid 1960-talet kom delar av Tunåsen att användas till utvecklandet 

och bygget av infiltrationsdammar, vilka är aktiva än idag.  

 

2.2 Aktörer i området och befintligt samarbete på platsen  
Gamla Uppsala hembygdsförening 

Bildades vid 1986 ur en studiecirkel (Hembygdsföreningen, 2012 s.9). Sedan starten har Gamla 

Uppsala Hembygdsförening anordnat hembygdsdagar, julmarknader, valborgsmässoafton vid 
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högarna, nationaldagsfirande, höstutflykter, slåtterdagar och flertalet andra aktiviteter. Idag är 

det hembygdsföreningen som hjälper till och driver sockenmuseet vid Gamla Uppsala Kyrka, 

som ägs av Svenska Kyrkan (Ibid, s.52). 

  

Svenska Kyrkan  

Sedan Gamla Uppsala kyrkas uppförande, har organisationen bedrivit verksamhet på platsen. 

Kyrkan anordnar huvudsakligen gudstjänster, dop, begravningar och bröllop i sina lokaler, men 

under sommaren ges även möjligheten att delta i pilgrimsvandringar, guidning av kyrkan och 

flertalet andra aktiviteter (Granberg, 2014, s.6–7) Senast har Svenska Kyrkan startat ett projekt 

som går ut på att driva en öppen förskola i Prästgården. 

 

Upplandsmuseet  

Grundades 1909 och bedriver i dagsläget verksamheten på friluftsmuseet Disagården, där man 

under sommaren erbjuder guidade turer i uppländsk landsbygdsmiljö från 1800-talet, samt 

anordnar traditionellt midsommarfirande för alla åldrar (Upplandsmuseet, u.å.). 

  

Statens fastighetsverk 

Verksamheten har anor från 1600-talet, men organisationen bildades vid 1993. Sedan den första 

januari 2015, har SFV tagit över skötseln av flera delar i området Gamla Uppsala från 

Riksantikvarieämbetet. I dagsläget sköter de framförallt underhållet av Gamla Uppsala Högar, 

men även andra mindre markområden, samt den pågående saneringen och upprustningen av 

byggnaden Odinsborg (Statens Fastighetsverk, u.å.). 

  

Uppsala kommun  

1863 bildades en stadskommun som fick namnet Uppsala kommun, där Gamla Uppsala 

kommun blev inkorporerad i stadskommunen 1947. Kommunen är aktiva i området då de 

ansvarar för planeringen och utvecklingen av vissa delar. På senare tid har det varit fokus på 

utvecklingen av Gamla Uppsalastråkets friluftsområde och bygget av entrén vid Groaplan 

(Uppsala Kommun, 2018).  

 

Länsstyrelsen, Uppsala Län 

Grundades 1634 och är framförallt verksamma i Gamla Uppsala när det kommer till 

ansökningar om förändringar i området. Länsstyrelsen har i huvudsakligt uppdrag att verka i 

enlighet med naturvårdslagar och värna om fornminnesmiljöer (Länsstyrelsen, 2012).      

 

Destination Uppsala  

I grunden är organisationen ett marknadsbolag som registrerades vid 1992 och har på senare år 

blivit en del av Uppsala Kommun. Destination Uppsala äger ingen mark i Gamla Uppsala, men 

har ett stort intresse av att vara delaktiga i utvecklingen och planeringen av området. Vidare 

strävar man efter att göra staden Uppsala till en attraktiv destination för alla målgrupper, där 

Gamla Uppsala anses lämpa sig speciellt för de som söker efter en historisk eller naturnära 

upplevelse på sin semester (Destination Uppsala, u.å.). 
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      Sammanfattningsvis, när det kommer till det befintliga samarbetet mellan aktörerna i Gamla 

Uppsala, råder skillnader beroende på aktör och ärende. Huvudsakligen agerar aktörerna inom 

ramen för det egna området när det kommer till projekt och gör således inte anspråk på annan 

egendom. Däremot finns det en väl fungerande kommunikation mellan aktörerna vid olika 

projekt, då det finns anledning att rapportera om planerade förändringar som kan påverka andra. 

Vidare förekommer det även mindre samarbeten bland flera av aktörerna, exempelvis mellan 

Hembygdsföreningen och Svenska Kyrkan, där Hembygdsföreningen lånar lokal av kyrkan för 

att bedriva sin verksamhet med sockenmuseet (Hembygdsföreningen, 2012). I enstaka fall 

uppstår även omfattande samarbeten där alla är delaktiga, mer eller mindre, vid ett specifikt 

projekt. Ett exempel är det nyligen genomförda skyltprojektet i Gamla Uppsala, på initiativ från 

Statens Fastighetsverk, där flertalet av aktörerna medverkade i utformningen av 

informationstexten, för att skapa ett enhetligt utseende i området (Olofsson, 2017).  

2.3 Kulturpolitisk utveckling i Sverige 

Redan vid 1630 inrättades det första ämbetet som riksantikvarie i Sverige. Följande tidsperioder 

kom att präglas av en varierande kulturpolitik, så till vida att intresset och engagemanget för 

fornminnesvården både minskade och ökade vid olika tillfällen. Det var först under 1800-talet, 

genom införandet av en ny fornminneslag, som det blev straffbart med ingrepp på 

fornlämningar (Riksantikvarieämbetet, 2018). Intresset för fornminnesvården började således 

även växa markant i Sverige och under 1800-talet, engagerade sig ett stort antal i verksamheten, 

som blev desto mer mångskiftande. 1983 utgjorde sedan det år där ett riktigt ämbetsverk 

realiserades, i syfte att ena och organisera den rådande verksamheten bättre. Som ett resultat av 

flertalet omvandlande samhällsprocesser, skiftade fokuset på 1900-talet till att handla om 

miljön och miljömedvetenhet. Därmed aktualiseras även begreppet kulturmiljö inom den 

svenska kulturpolitiken (Ibid). 

      I och med framväxten av begreppet kulturmiljö, skedde satsningarna istället på att omfatta 

ett större sammanhang av kulturarvet, snarare än det enskilda fornminnet. Vid 1998 trädde den 

nya kulturminneslagen i kraft, vilken även gav uttryck för en ny syn på kulturmiljöns värden 

och kulturarvet, då det sedermera ansågs vara nationens ansvar att vårda och skydda olika 

kulturmiljöer. Idag definieras kulturpolitiken som ett slags samspel mellan berörda parter där 

ansvaret fördelas på olika nivåer (Riksantikvarieämbetet, 2018).   

3. TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ KULTURARV   
 

Uppsatsens syfte är att undersöka den bakomliggande processen som bidrar till att Gamla 

Uppsala identifieras som ett kulturarv. Detta väcker i sin tur en del teoretiskt intressanta frågor: 

Vad är egentligen ett kulturarv? Hur blir något ett kulturarv och vem bestämmer vad som ska 

räknas som ett kulturarv? För att belysa dessa frågor tar uppsatsen hjälp av nationell och 

internationell forskningslitteratur inom fältet, där ”heritage” är den engelska motsvarigheten till 

kulturarv. Då kulturarvet i denna uppsats åsyftar ett landskap eller fysisk plats, samt de värden 

som platser förknippas med, blir således forskning som berör fenomenet plats även relevant. 

Den teoretiska översikten bidrar också till utformningen av den analysram som används i denna 

uppsats.  
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3.1 Landskap, plats och identitet 

Det har bedrivits mycket forskning om människors koppling till plats och landskap. Smith 

(2006, kapitel 2) menar att plats utgör en viktig del i analysen av människors förståelse och 

värderingar av kulturarvet. Relph (1976, s.6) beskriver forskning om plats, utifrån att forskare 

bör fästa vikt vid hur platsen upplevs i våra vardagliga sammanhang. Platser kan även utgöras 

av olika strukturer, där plats kan kopplas till samhälle och gemenskap. I denna situation utgör 

landskapet ett uttryck av samhällets inneboende värden och trosföreställningar, vilket bidrar till 

att forma en slags lokal och samhällelig identitet (Ibid, s.34). 

      Cross (2015) beskriver i sin vetenskapliga text att det krävs en djupare förståelse för hur 

platskänsla utvecklas, formas och fortgår genom olika processer. För att förstå dessa processer 

har Cross definierat ett ramverk baserat på flertalet intervjuer, där hon b.la. beskriver 

sensoriska, narrativa, historiska, spirituella och ideologiska processer. Den första sensoriska 

processen beskrivs utifrån människors förmåga att relatera till en plats genom sinnena. Cross 

hänvisar till Korpela et als (2001) beskrivning, där den sensoriska upplevelsen ofta påverkas av 

platser som människor upplever som stärkande eller befriande. Denna typ av plats utgörs ofta 

av landskap med mycket naturinslag, som stärker dessa känslor. Vidare diskuterar Cross hur 

sinnesupplevelser också kan kopplas samman med lokala berättelser, vilket resulterar i en 

narrativ process av platskänsla. Detta menar Cross, innebär att skapandet av den meningsfulla 

livsvärlden består av människors förmåga att återge berättelser för varandra och sig själva. Den 

tredje processen kategoriseras som historisk, varav tiden utgör en viktig komponent för att 

beskriva utmärkande händelser i en persons liv eller på en plats. I detta fall kopplar Cross 

samman nedärvda, biografiska och genealogiska processer i den historiska. Därför ligger 

betoningen även på olika personliga, familjära och kulturella händelser. I den spirituella 

processen utgår man, till skillnad från den historiska, från att det finns en slags spirituell 

koppling mellan människans upplevelse och känsla för platsen. Denna process anses bestå i en 

djup och intensiv känsloutveckling för en specifik plats. Slutligen betonar Cross den 

ideologiska processen, vilken grundar sig på etiska koder och ett tankesätt om hur man bör leva 

på en plats. Således utgörs denna process av indikationer på vad som anses vara bra och dåliga 

förhållanden mellan människor och platser. Sammantaget blir dessa processer viktiga för hur 

människor, enligt Cross, utvecklar olika känslor för platser och landskap. 

3.2 Vad är ett kulturarv? 

Vad som utgör ett kulturarv skiljer sig åt inom forskningen, där forskare antingen beskriver 

kulturarvet som något materiellt och fysiskt påtagligt, eller som en ren abstrakt känsla, idé och 

diskurs. Claval (2007, s.88) betonar den materiella aspekten, genom att beskriva hur idén om 

kulturarvet uppstått, då västra Europa präglades av ett utbrett nationalistiskt tankesätt. Dåtidens 

samhällen byggde i hög grad på återspeglingen av både metafysiska och religiösa 

trosföreställningar inom kollektiva värden, den politiska organisationen, samt det sociala livet. 

Detta bidrog enligt Claval, till att begreppet kulturarv från början, huvudsakligen utgjordes av 

religiösa och aristokratiska byggnader. Begreppet kom sedan att omfatta betydligt fler 

materiella komponenter än enbart byggnader, vilket gjort att kulturarvet är föränderligt över tid 

och beror på sådant som anses värdefullt att bevara i samhället. 

      Lowenthal (1985, kapitel 5 & 6) beskriver i sin litteratur, hur landskapet och kulturarvet 

förstärks av människan, genom materiella fenomen. Lowenthal menar att det förflutna redan 
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har ägt rum och därmed inte kan bevisas eller rättfärdigas. Det går inte att verifiera det förflutna 

genom observationer eller upplevelser av landskapet och därmed måste människor vara 

medvetna om att vi inte kan veta lika mycket om historien som vi gör om nutida sammanhang. 

Lowenthal exemplifierar det förflutna som ett land lång bort, där saker och ting görs 

annorlunda. Vidare beskriver Lowenthal hur människor, genom insamling av minnen, skapande 

av olika event och beskrivningar, försöker framställa och tolka det förflutna i en kontext som 

inte är dess riktiga. Människor tenderar även att identifiera och stärka utmärkande händelser i 

historien, genom att illustrera detta via landskapet och användandet av historiskt material. Detta 

kan exempelvis komma till uttryck genom konserveringen och begränsad tillgänglighet av vissa 

platser och föremål, som ett sätt att förstärka känslan av det storartade förflutna för människor. 

Vidare menar Lowenthal att skyltar även utgör ett verktyg för hur historien beskrivs och 

reflekteras för människor, där skyltarna ger en exakt indikering på var något skett och hur det 

gått till. Alla dessa metoder bidrar i sin tur till att generera en slags gemensam identitet och ett 

arv i samhället, utifrån det som blir fysiskt synligt av historien. Genom att använda sig av olika 

verktyg och uttryck i förmedlandet av historien, bidrar man även enligt Lowenthal, till att 

förändra dess ursprungliga karaktär. Det är således för människans skull som historiska föremål 

konserveras och skyddas, för att beskriva hur saker och ting sett ut tidigare. 

      Grimwade & Carter (2010) diskuterar i sin vetenskapliga text, hur ett kulturarv kan utgöras 

av bevaringen och hanteringen av en specifik historisk miljö. På så sätt är kulturarvet fysiskt 

påtaglig, genom att människan strävar efter att bevara något i landskapet. Författarna menar 

däremot att originaliteten i kulturarvet försvinner med tiden och endast kan bevaras i viss mån. 

Kulturarvet är således något som inte går att förnya, utan förlorar på sikt dess ursprungliga 

karaktär. Resultatet av bevarandeprincipen bidrar ofta till att det skapas begränsad frihet i 

användningen av platsen, vilket gör att tankar och värderingar av vad som utgör kulturarvet 

uteblir, i och med att människor inte kan nyttja platsen till fullo. Därmed går samhället miste 

om den verkliga presentationen och innebörden av platsen, som ett överhängande fokus på 

bevarande och skyddande av den fysiska miljön. Grimwade & Carter menar därmed att 

kulturarvet utgörs av ett fysiskt landskap, där människan försöker framställa historien som en 

konstruktion. 

     Schein (1997) beskriver ett ramverk för tolkningen av kulturella landskap, där fokus ligger 

på presentationen av landskapet som ett resultat av olika diskurser. I Scheins vetenskapliga text 

framkommer begreppet “Discourse Materialized”, vilket kan kopplas till historisk konservering 

av olika miljöer, landskapsarkitektur, konsumtion, men även indelning av olika områden. 

Således menar Schein att ett landskap ständigt skapas och reproduceras av bosatta individer på 

den specifika platsen, samt genom olika sociala och kulturella processer. Ett kulturellt landskap 

kan därmed anses vara både ett resultat av mänsklig aktivitet på platsen, men även utgöras av 

ett materiellt fenomen. Vidare menar Schein att historisk konservering av landskap, utgår från 

människors strävan efter autenticitet och skapandet av patriotism, vilket kommer till uttryck i 

konserveringen av specifika byggnader och landskap. Det är således diskursen om vad som är 

historiskt intressant att bevara i landskapet, som skapar och definierar kulturarvet.  

      Smith (2006, kapitel 1 & 2) kritiserar den materialistiska aspekten och menar att det inte 

finns något egentligt kulturarv. Det är rent problematiskt, menar Smith, att sammankoppla 

kulturarvet med sådant som gamla byggnader, platser och konstverk. Kulturarvet består snarare 
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i en kulturell process, där man bör ta hänsyn till skeenden på platsen och hur människor väljer 

att förstå och minnas det förflutna. Således blir även diskursen viktigt för kulturarvets 

utformning, då den muntliga traditionen förmedlar kulturarvet vidare, genom att bland annat 

betona tillämpningen av specifika konserveringsmetoder. I denna process, som påverkas av 

ekonomiska, politiska, kulturella, sociala och tekniska omständigheter, utkristalliseras en 

ledande eller dominerande diskurs, som efterhand anses självklar eller rätt. Enligt Smith döljer 

dock denna till synes självklara ordning, ett specifikt västerländskt perspektiv, som utgör en 

mall för kulturverksamheten. Smith använder begreppet ”authorized heritage discourse” 

(AHD), som avser den process som avgör vad som anses viktigt för kommande generationer 

att värna om för att bibehålla en gemensam identitet. Huvudsakligen handlar det om platser, 

landskap eller rent materiella objekt som anses tillfredsställande och vackra. Problemet, enligt 

Smith, är att någon ges eller tar sig rätten att tala för det förflutna och således betona vad som 

anses historiskt viktigt, samtidigt som man på så sätt även fastställer och legitimerar vad ett 

kulturarv är. Genom att använda AHD, menar Smith att man ger makten till en elit i samhället 

som får välja vilka delar av historien som ska återberättas, vilket kan leda till att endast positiva 

aspekter av det förflutna ur elitens perspektiv, lyfts fram och skapar en ofullständig bild av den 

verkliga historien. Diskursen bidrar även till att den breda allmänheten, till exempel besökarna 

och brukarna av kulturarvet, framställs som passiva när det gäller beslutsfattande och 

utformning. Smith (2006, kapitel 2) menar att försöken till inkludering av allmänheten i 

processer rörande kulturarvet, snarare handlar om att överföra redan befästa värden och 

meningar om kulturarvet, än att ta in nya perspektiv från samhället.     

 

3.3 Vem bestämmer över kulturarvet? 

Schein (1997) menar att diskurserna om hur landskapet bör utformas mellan olika grupper, 

bidrar till att skapa maktförhållanden, baserat på vem som får tolkningsföreträde av landskapet. 

Således berör forskning inom kulturarvet, inte bara vad ett kulturarv är, utan även hur något blir 

ett kulturarv och vem som anses ha rätten att bestämma vad som ska räknas som ett kulturarv. 

Harvey (2001, s.319–336) menar att det i tidigare forskning, ofta saknas en problematisering 

av begreppet kulturarv, då forskare tenderar att bortse från begreppets historiska utveckling. 

För att förstå den historiska aspekten, menar Harvey att hänsyn bör tas till hur olika kulturarv 

över tid tolkats och gestaltats, i relation till förändringar i politiska agendor. Politiska agendor 

har ett starkt inflytande över vad som betonas och prioriteras inom ramen för kulturarvets 

utveckling. Detta bidrar således även till att reproducera och skapa kulturella maktförhållanden 

i samhället, genom att den aktuella politiken blir styrande över vilka platser och relationer som 

är viktigast vid den tidpunkten. Detta resulterar även i att det skapas en hierarki inom 

kulturarvet. 

      Crook (2010, s.16) diskuterar även hon relationen mellan samhället och kulturarvet i en 

politisk kontext. Hon menar, likt Harvey, att syftet med det samhälleliga kulturarvet, beror på 

och varierar med politiska prioriteringar. Genom att citera Clifford (1997) i sin text, beskriver 

Crook hur en historisk miljö kan utgöra en samlingspunkt för olika diskussioner och grupper 

av människor, när det finns en tydlig anknytning mellan den historiska miljön och samhället. 

Ofta involverar en historisk miljö-, således både aktörer som besitter formell makt över platsen 

och aktörer som är frivilligt engagerade. Detta resulterar i att flertalet åsikter och idéer, måste 
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rymmas inom ramen för hanteringen av den historiska miljön, där det i vissa fall kan uppstå 

problematik om det råder stora skiljaktigheter mellan parterna. Crook (2010, s.16–18), 

fördjupar sig främst i exemplet museum som förvaltare av den historiska miljön eller 

kulturarvet. Museimiljön anses utgöra ett komplext sammanhang, där både en bred samling 

historiska samhällsminnen kommer till uttryck, samtidigt som flertalet aktörer är medverkande 

i utformningen av innehållet och verksamheten. Vidare beskriver Crook museiverksamheten i 

England, där skapandet av lokala utställningar, samlingar och utbildningsprogram, ses som ett 

sätt att öka integrationen av lokalbefolkningen i verksamheten och således stärka den 

gemensamma känslan av det lokala arvet. Crook betonar även hur politiska agendor och 

intentioner är den bakomliggande faktorn till museiverksamhetens utformning, då kulturell 

administration blir ett medel för att återspegla politiska prioriteringen i samhället.  

      Med fokus på den globala kontexten, knyter Biehl et al (2015, s.3–5) an till frågan om den 

politiska styrningen av kulturarv, och beskriver några av de utmaningar som härrör ur 

densamma. Genom den omfattande globaliseringen har övergripande politiska ramverk trätt i 

kraft, vilka även måste tolkas och appliceras på såväl det nationella, som det lokala 

sammanhanget. Detta kräver i sin tur ett integrerat samarbete och kollektivt ansvarstagande 

mellan alla politiska nivåer. Politiska ramverk skapade i en internationell kontext är emellertid 

inte alltid anpassningsbara eller lämpade för det enskilda lokala sammanhanget, vilket kan 

skapa problem. Såldes utmanar den globala världen ständigt den lokala politiska identiteten, 

genom att den lokala kontexten suddas ut och blir global menar författarna. Vidare skapas även 

en hierarkisk struktur, i likhet med den som diskuteras av Harvey, där internationell politik 

påverkar vad som bör värdesättas och därmed även premieras, ibland på bekostnad av lokalt 

förankrade perspektiv. Ett annat potentiellt problem som uppmärksammas av Biehl et al (Ibid, 

s.3–5), är att kulturarvsrelaterade beslut ofta fattas på stort avstånd från den lokala kontexten. 

Detta kan ha en negativ inverkan på människors vardag och livsvillkor på de platser som berörs, 

ifall kunskap om den lokala kontexten saknas hos internationella beslutsfattare som aldrig varit 

på platsen. Slutligen går Biehl et al (Ibid, s.161–162), in på hanteringen av kulturarvet, där 

författarna ifrågasätter vem som bör besitta den politiska makten över kulturarvet och historier 

från det förflutna. Idag formas kulturarvet, enligt författarna ständigt inom ramen för den 

globala kapitalism, genom politiska mål och marknadskrafter, ekonomiska faktorer, men även 

baserat på vilka historier som blir valda att återberättas. Detta utmanar i sin tur den lokala 

identiteten, som är en bidragande faktor till upprätthållandet av kulturarvet. 

      Negussie (2006) beskriver hur politiska förändringar och sociala trender i Sverige, bidragit 

till att förändra perspektivet på hanteringen av och ansvaret för kulturarvet. Länsstyrelsen fick 

en huvudmannaroll för kulturarvets bevaring genom den omfattande decentraliseringen i 

Sverige, där ansvaret fördelades ut på olika politiska aktörer. Utöver Länsstyrelsens roll, fick 

kommunerna ett utökat lagligt ansvar över hanteringen av kulturarvet. Vidare menar Negussie 

att ekonomiska incitament delgetts större utrymme, då kulturarvet varit en skapare av bland 

annat arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Dessa trender har i sin tur medverkat till en sentida 

privatisering av kulturarvet på vissa platser. Negussie beskriver hur denna privatisering kan 

verka både positivt och negativt för samhället, där den i positiv bemärkelse kan leda till ett 

större ansvarstagande för byggnaden och nya användningsområden än det tidigare, samtidigt 

som de negativa aspekterna med privat äganderätt innebär en problematik vad gäller 
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tillgängligheten av byggnaden för allmänheten. Separationen mellan kyrkan och staten, där 

kyrkan blivit en aktör som agerar på eget bevåg, har också varit en omfattande förändring i 

svensk historia. Genom uppbrottet från staten, har staten längre inget inflytande över hur kyrkan 

förvaltar sina byggnader och således ingen makt över om kyrkan väljer att sälja av byggnader 

som klassas som kulturhistoriska. Negussie beskriver, trots flertalet politiska förändringar och 

reformer i äganderätten, att museibyggnader anses vara den miljö där man fortfarande 

upprätthåller en form av förvaltning och expertis, vad gäller det svenska kulturarvet. 

      Högberg (2015) diskuterar i sin vetenskapliga text, Länsstyrelsen ansvarsroll över 

kulturlandskap i Sverige. Utifrån politiska ramverk, innehar Länsstyrelsen ansvaret över att 

kulturlagarna efterlevs i Sverige, samt att det arkeologiska arbetet sker i enlighet med dessa 

lagar. I texten beskriver Högberg ett utmärkande projekt 2010–2012, som startades av 

Länsstyrelsen i syfte att utveckla och förbättra hanteringen gällande mångfald i relation till 

kulturarvsmiljöer, och därmed minska exkluderingen av vissa nya samhällsgrupper. Högberg 

diskuterar sedan olika aspekter av projektet, där han menar att denna typ av projekt, tenderar 

att misslyckas med dekonstruktionen av en ensidig bild av det förflutna. Denna bild består i 

återspeglingen av arvet som något, som skapats av det förflutna och således bekräftar vad 

människor är, snarare än att se till ett nutida sammanhang med utgångspunkt i vad människor 

faktiskt gör (Ibid). 

      Pettersson (2003) betonar i sin text hur demokratin fyller en stark funktion, vad gäller 

kulturarvet i en svensk kontext. Genom att citera Hofrén och Jönsson, menar Pettersson att 

kulturarvet idag ses som en mänsklig rättighet, eller att människorna besitter äganderätten till 

kulturarvet (Ibid, s.7). Således har även fokus skiftat till att staten satsat på att minoriteter och 

mindre synliga samhällsgrupper, även ska ha inflytande över representationen av kulturarvet. 

Därav har politiska agendor utgått från att försöka framhäva dessa gruppers historia och göra 

den till en del av kulturarvet. 

 

3.4 Teoretisk anknytning till studien om Gamla Uppsala 

För denna studie kommer analysen av vilka kulturmiljövärden som prioriteras av respektive 

aktör, baseras på forskning om plats och vad som utgör ett kulturarv. Kulturarvet kan därmed 

anses utgöras av en selektiv process hos de olika aktörerna. Vidare beror denna process på 

aktörernas tolkning och förvaltning av området i Gamla Uppsala, där kulturarvet antingen blir 

något fysiskt påtagligt i landskapet eller ett rent abstrakt fenomen. De två sista avsnitten av 

resultatet, behandlar olika aktörers tolkningsföreträde och vilka kulturmiljövärden som har 

störst genomslag i utformningen av Gamla Uppsala som kulturarv. Tolkningsföreträdet baseras 

i dessa avsnitt på teoretiska perspektiv som berör hur något blir ett kulturarv, samt vem som 

anses ha rätten att bestämma över kulturarvet. Således blir politiska ramverk och prioriteringar, 

men även ekonomiska processer, intressanta faktorer vid analysen av tolkningsföreträdet, samt 

vem som besitter den formella makten att bestämma över kulturarvets utformning. Slutligen är 

påverkas även dessa faktorer av olika internationella, nationella och lokala kontexter, vilket 

även betonas i analysen av Gamla Uppsala. 
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4. METOD 
 

Detta avsnitt, avser beskriva vilka metoder som lämpat sig i genomförandet av studien och 

insamlandet av material. Studiens huvudsakliga syfte utgår från att förstå den bakomliggande 

processen och de kulturmiljövärden som bidrar till att aktörerna identifierar Gamla Uppsala 

som kulturarv, samt vem av aktörerna som har tolkningsföreträde av platsen. Därmed har 

forskning presenterats som berör frågorna; vad som är ett kulturarv, hur något blir ett kulturarv 

och vem som anses ha rätten att bestämma vad ett kulturarv är. För att skapa en förståelse för 

olika aktörers kulturmiljövärden har genomförandet av samtalsintervjuer, varit relevant för 

undersökningen. Vidare har även olika rapporter och dokument granskats, för att skapa en 

bredare förståelse för hur olika aktörer samverkar på platsen och vems kulturmiljövärden som 

prioriteras i utformningen av Gamla Uppsala. Flertalet inventeringar har även gjorts i området, 

för att bilda en uppfattning om hur tolkningsföreträdet ter sig i det fysiska landskapet och 

synliggörs för olika besökare i området. 

 

4.1 Samtalsintervjuer 

Då studien ämnar undersöka ett problem utifrån ett aktörcentrerat perspektiv, har 

samtalsintervjuer med representanter för respektive organisation som är verksamma i Gamla 

Uppsala, ansetts utgöra en relevant metod. Esaiasson, m.fl. (2017, s.242) menar att 

samtalsintervjuer är lämpligt när det rör sig om en mindre undersökning. Med hänsyn till att 

studien är begränsad i storlek och antalet verksamma aktörer på platsen inte förhåller sig till ett 

stort antal, har det varit möjligt att få till fysiska intervjuer med alla aktörer förutom en, där 

intervjun gjordes via telefon. Samtalsintervjuer har således varit en fördelaktig metod då 

flertalet frågor, som framförallt rör olika värden och tolkningsföreträden, är svåra att beröra 

enbart i skrift och som Esaiasson m.fl. menar framkommer bättre under ett direkt samtal med 

respondenten (Ibid, s.243). Urvalet av respondenter har baserats på det Teorell och Svensson 

(2007, s.86) beskriver som strategiskt urval, i syfte att få ett utlåtande av personer som besitter 

en formell position inom organisationen, och har god kunskap samt insikt i organisationens 

arbete. Ingen av respondenterna har därmed varit nya på sin arbetsposition, utan verksamma 

inom organisationen under ett par år. Det har även ansetts lämpligt att välja representanter som 

besitter både kunskap och erfarenhet av själva platsen Gamla Uppsala. Esaiasson, m.fl. (2017, 

s.57) menar att validiteten är viktig för en studie genom att man mäter det som personen i sig 

vill mäta. Därmed har samtalsintervjuerna baserats på frågor som har tematiserats efter de 

teoretiska avsnitten, där exempelvis plats och landskap varit ett tema som bland annat berört 

aktörernas koppling till, samt verksamhet i Gamla Uppsala (Smith, 2006, kapitel 2). Sorteringen 

av svaren har sedan gjorts enligt Teorell & Svenssons (2007, s.90) beskrivning, där 

klassificeringen sker i efterhand, även om det funnits bestämda variabler innan genomförandet. 

        I denna studie redovisas respektive representant med kodnamn, då den enskilda personens 

åsikt inte är föremål för undersökningen, utan snarare de generella värderingarna hos 

organisationen, vilket förmedlas via representanten under samtalsintervjun. Kodnamnen 

baseras på bokstäver för att urskilja representanterna från varandra och presenteras nedan i 

tabell: 
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AKTÖR KODNAMN REPRESENTANT 

Gamla Uppsala hembygdsförening A 

Svenska Kyrkan B 

Upplandsmuseet C 

Statens fastighetsverk D 

Uppsala kommun E 

Destination Uppsala F 

Länsstyrelsen, Uppsala Län G 

Tabell 1. Kodnamn för respektive representant från de olika organisationerna. 

Den kritik som kan anföras gentemot metoden efter genomförandet, är att samtalsintervjuerna 

dels är beroende av en fungerande teknik, vilket annars leder till problematik för 

transkriberingen. Då en av intervjuerna utfördes i en museilokal där temperaturen var låg, 

resulterade det i att telefonen la av och transkriberingen behövdes göras omgående efter 

intervjun för att inte viktiga resonemang skulle utebli. Vidare är även telefonintervjuer, till 

skillnad från samtalsintervjuer, en metod som upplevdes mer saklig och svår att diskutera olika 

värden. Slutligen har det även varit viktigt att betona, att intervjuerna ska fånga ett 

organisationsperspektiv och inte ett personligt, då det är lätt att samtalet ibland frångår ämnet.  

4.2 Granskning av rapporter och dokument 

Utöver användandet av samtalsintervjuer i undersökningen, har en kompletterande insamling 

av information skett via granskningen av rapporter och dokument som berör både aktörernas 

arbete, samt pågående eller genomförda projekt i området. Således har även samtalsintervjuerna 

bidragit med ytterligare information om vilka rapporter som skrivits i samband med olika 

projekt i området. Granskningen av rapporter och dokument har även varit en metod för det 

Teorell och Svensson (2007, s.65) beskriver som att stärka reliabiliteten i undersökningen, 

genom kompletterande material utöver intervjuerna, vilket därmed bekräftar vad som sagts av 

respondenterna. De rapporter och dokument som för studien varit aktuella är Skyltprogrammet 

som är beställt av Statens Fastighetsverk och skriven av Olofsson 2017, Strategiplan för 

övertagande av Gamla Uppsala museum skriven av Upplandsmuseet 2016, Skötselplan för 

Gamla Uppsala på beställning av Länsstyrelsen, Svenska Kyrkan, Uppsala Kommun m.fl. 

skriven av Hallgren 2012, Strategiplan av Destination Uppsala, samt hemsidor och olika 

skriftliga källor som exempelvis Hembygdsföreningens litteratur. Aktuellt material har sedan 

analyserats i relation till tidigare forskning i avsnitt 3. För studien har även teoretiska begrepp, 

bidragit med det Esaiasson m.fl. (2017, s.22) beskriver som hjälp till att precisera och fastställa 

begrepp eller uttryck som uppkommit under granskningen och intervjuerna. Detta kan 

exemplifieras genom operationaliseringen av definitionen ”bevaring” av kulturhistoriska 

miljöer, vilket bland annat kopplats till Grimwade & Carters (2010) beskrivning av en mänsklig 

strävan efter att bevara och skydda något fysiskt påtagligt i landskapet. Detta har i sin tur kodats 

baserat på det Respondent D till exempel menade, var en intention att skydda den ursprungliga 

karaktären av det synliga landskapet i Gamla Uppsala för besökare.  

4.3 Inventering av landskapet 

Slutligen har en inventering och observationer av området i Gamla Uppsala utförts, i syfte att 

besvara den sista frågeställningen, som ämnar utreda hur tolkningsföreträdet ter sig i det fysiska 

landskapet. Inventeringen har baserats på observationer och fotografier av olika aktörers 
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skyltar, stängsling och projekt i området. Genom inventeringar och observationer av 

landskapet, finns även möjligheten att tyda strukturer och processer som inte framgår under 

samtalsintervjuerna eller genom granskningen av dokument, samt rapporter. Metoden har även 

varit effektiv om något glömts under intervjun, då besöken till platsen bidragit med den saknade 

informationen (Ibid, s.315). Inventering av Gamla Uppsala har även genomförts vid flertalet 

tillfällen under studiens gång, för att fastställa att området granskats ordentligt.  

      Problematiken med inventering som metod, kan baseras på att det krävs god kunskap om 

platsen som ska besökas och flertalet besök, för att delar av området som är viktiga för 

undersökningen inte missas.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt presenteras studiens framtagna resultat och analyseras mot tidigare forskning om 

kulturarv och kulturmiljövärden i avsnitt 3. Frågorna som ska besvaras och analyseras är; 1.) 

Vilka kulturmiljövärden prioriteras av respektive aktör och varför anses dessa 

kulturmiljövärden viktiga för identifieringen av Gamla Uppsala som kulturarv? 2.) Vilka 

aktörers kulturmiljövärden har störst genomslag i utformningen, samt utvecklingen av Gamla 

Uppsala och varför? 3.) Givet olika prioriteringar, hur kommer tolkningsföreträdet till uttryck 

i det fysiska landskapet i Gamla Uppsala? I resultatsammanvägningen av den första frågan 

skrivs respektive aktör separat, för klarhet i analysen av aktörernas värden.  

5.1 Kulturmiljövärden hos respektive aktör i området 

Gamla Uppsala Hembygdsförening  

Idag utgörs hembygdsföreningen av flertalet medlemmar som på olika sätt har en anknytning 

till bygden. Aktörens tolkning av området, utgår från att spegla framförallt livet i hembygden 

och det tidigare bondesamhället i Gamla Uppsala. Förvaltningen utgår således från att 

upprätthålla och förmedla gamla praktiker, samt metoder som varit viktiga under jordbruket. 

Representant A beskriver det som: idag är det inte så många som kan dåtidens praktiker och 

traditioner […] de som är akademiker och senare blir tjänstemän, har inte den rent praktiska 

kunskapen om området (2018-11-28). I intervjun framkommer det att man främst refererar till 

kunskaper som bönderna i Gamla Uppsala hade, exempelvis om vilken sorts jord som funnits i 

området, men även hur man genom metoder som slåtter efterhållit områdets ängsmark. Vidare 

så förmedlas dessa praktiker, men även kunskapen om hembygden, genom att aktören 

exempelvis anordnar hembygdsdagar och slåtterdagar. Representant A menar att denna 

traditionella kunskap kommer gå till spillo i framtiden, om ingen tar ansvaret att förmedla den 

vidare”. Utöver strävan efter att sprida en känsla för hembygden och tidigare livsstilar i 

området, tolkar aktören även Gamla Uppsala utifrån den tidiga historiska period som området 

huvudsakligen är känt för. Detta kommer till uttryck genom förvaltningen av Sockenmuseet, 

där aktören ämnar visa upp sin historiskt förankrade samling. Baserat på aktörens tolkning och 

förvaltning av området kan kulturmiljövärdet dels, analyseras i relation till den process Cross 

(2015) beskriver som historisk, då aktören strävar efter att beskriva specifika händelser på 

platsen som i detta fall anses nedärvda genom att återge tidigare generationers liv på platsen. 

Kulturmiljövärdet kan även kopplas till det Smith (2006, kapitel 2) menar är en kulturell 
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process, genom att aktören tar hänsyn till olika historiska skeenden på platsen som förmedlar 

ett arv till nutida generationer. Således kan kulturarvet även antas vara något som både är fysiskt 

påtagligt, genom att praktiker i landskapet förmedlar det tidigare bondesamhället på platsen, 

samtidigt som kulturarvet även blir något abstrakt, då diskursen betonar vad som intressant att 

bevara utifrån känslan om en gemensam identitet och ett arv på platsen (Schein, 1997). 

 

Svenska kyrkan 

Kyrkans förvaltning av området, kopplas främst till att upprätthålla en kristen tradition och 

praktik på platsen, genom pilgrimsvandringar, dop, bröllop, gudstjänster, samt flertalet andra 

aktiviteter. Tolkningen av Gamla Uppsala utgår från att platsen har en lång historia som är 

förankrad i den kristna traditionen, då platsen varit Sveriges första ärkebiskopssäte (Granberg, 

2014). På senare år har aktören även sett att det funnits ett ökat behov av att förmedla den 

historiska informationen om kyrkan och platsen, då besökande turister till kyrkan blivit 

betydligt fler (Representant B, 2018-11-30). Vidare menar Representant B att: vi har valt att se 

alla besökande turister som församlingsmedlemmar, istället för att bara vara turister […] det 

finns ett starkt intresse hos många att besöka kyrkan, även när man är på resande fot. Således 

kan aktörens kulturmiljövärden, utgå från det Cross (2015) beskriver som en ideologisk, men 

även en spirituell och historisk process. Den ideologiska processen består i värdet av att 

förmedla kyrkans etiska och moraliska koder på platsen genom gudstjänster, dop och bröllop, 

varav den spirituella processen utgör ett slags värde av en andlig koppling till platsen, då 

människor länge utövat den kristna tron i Gamla Uppsala Kyrka (Granberg, 2014). Slutligen 

kan kulturmiljövärdet utifrån den historiska processen kopplas till aktörens vilja att återge den 

kyrkliga historien och arvet för lokalinvånare, men även besökande turister genom guidningar 

och pilgrimsvandringar i området. Dessa kulturmiljövärden utgör i sig en mänsklig process på 

platsen av religiöst utövande, där processen anses pågående då den kyrkliga verksamheten 

fortfarande är aktiv (Smith, 2006, kapitel 2). Därmed blir kulturmiljövärdena och de olika 

processerna även viktiga i identifieringen av Gamla Uppsala som kulturarv, då de bidrar till att 

befästa platsen som fysiskt påtaglig och betydelsefull för den kristna traditionen och en 

gemensam kristen identitet. Landskapet och kyrkobyggnaden blir således även ett medel för att 

återge historiska perspektiv (Lowenthal, 1985) och befästa kristna seder på platsen. 

 

Upplandsmuseet  

I dagsläget förvaltar aktören Disagården i området, som är ett friluftsmuseum där uppländsk 

allmogekultur från 1800-talet speglas (Upplandsmuseet, u.å.). Organisationen har länge haft 

ambitioner om att utveckla området och verksamheten i Gamla Uppsala, genom planen av ett 

ansvarsövertagande för Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet (Upplandsmuseet, 

2016). Representant C tolkar Gamla Uppsala utifrån att det finns en historisk autenticitet i 

området (2018-12-04). Områdets historia utgör inte enbart en komponent som aktören vill 

förvalta, utan det finns även en tanke om att sprida ny kunskap som uppstått i samband med 

utgrävningar och forskning om området (Upplandsmuseet, 2016, s.8). Kulturmiljövärdena som 

prioriteras hos aktören, kan därav tolkas utifrån en slags narrativ process och återgivandet av 

tidigare händelser och liv på platsen, vilket i sin tur förmedlas från kunskaper via arkeologiska 

utgrävningar eller forskning (Cross, 2015). Förvaltningen av allmogemuseet, kan analyseras 
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utifrån Lowenthals (1985) beskrivning av att man genererar ett historiskt kulturmiljövärde, 

genom bevaringen av äldre byggnader med specifik arkitektur som säger något om människors 

tidigare liv på platsen. Sammantaget kan dessa kulturmiljövärden anses viktiga, då de skildrar 

kulturarvet i Gamla Uppsala som något abstrakt, men även fysiskt påtagligt. Detta kan beskrivas 

utifrån att aktören dels betonar diskurser, idéer och kunskap om historien som avgörande för 

vad som är viktigt att konservera (Schein, 1997), samtidigt som det historiska arvet även finns 

synligt i landskapet genom bevarandet av äldre byggnader vid Disagården (Lowenthal, 1985), 

men även historiska fynd från arkeologiska utgrävningar som uppvisas i museimiljön. 

 

Statens fastighetsverk  

SFV uträttar i dagsläget ett omfattande saneringsprojekt av byggnaden Odinsborg, men även 

den pågående renoveringen och bevaringen av Gamla Uppsala Högar. SFV huvudsakliga 

förvaltning av området är att bevara den historiska miljön, där Representant D menar att: man 

måste arbeta hållbart i längden, för att områdets natur och karaktär ska kunna bevaras för 

framtiden (2018-12-05). Utifrån förvaltningen av området, tolkar aktören platsen som att det 

finns ett historiskt arv, vilket måste bevaras för att kommande generationer ska kunna ta del av 

sin historia. Det finns således inga ambitioner att anpassa miljön för turism, utan snarare att 

skydda dess ursprungliga karaktär från att bli för exploaterat (Representant D). I detta fall kan 

aktörens prioriterade kulturmiljövärden analyseras gentemot Grimwade och Carters (2010) 

forskning, då det historiska värdet av en plats genereras och upprätthålls genom bevaringen av 

den specifika miljön. Lowenthal (1985) utgår från att människan ständigt strävar efter att 

framställa det historiska värdet genom att återskapa och bevara historiska miljöer. Detta kan 

även antas i fallet med SFV, där man ser ett kulturmiljövärde i att presentera historien som en 

slags konstruktion av det förflutna (Grimwade & Carter, 2010). Därmed blir kulturmiljövärdet 

viktigt i identifieringen av Gamla Uppsala som kulturarv, då landskapet illustrerar historien och 

arvet, som i sin tur upprätthålls genom skyddet och bevarandet av områdets karaktär. 

 

Uppsala kommun  

Kommunens tolkning av platsen kan kopplas till olika aspekter. Representant E, menar att […] 

vi ser inte bara ett historiskt värde på platsen, utan även ett rekreationsvärde, då många 

invånare väljer att nyttja området för friluftsaktiviteter, både vardagar och helger” (2018-11-

28). Förvaltningen av området, grundar sig både i kommunens utveckling av friluftsområdet, 

men även i projekt som ämnar lyfta de historiska aspekterna av Gamla Uppsala. Detta kan 

exemplifieras genom uppstarten av projektet med en ny entré till Gamla Uppsala och det 

historiska området (Olofsson, 2017). Kommunen ämnar även värna biologiska värden som ofta 

finns i kulturhistoriskt skyddade miljöer (Representant E). Utifrån förvaltningen och 

tolkningarna av området, kan kommunens kulturmiljövärden kopplas till bland annat Scheins 

(1997) beskrivning, av att materiella konstruktioner befäster det historiska värdet. Detta utgörs 

genom uppstarten av projektet med en ny entré, som ska leda besökaren in till det historiska 

området i Gamla Uppsala. Cross (2015) menar även att platser kan generera en sensorisk 

process, genom att verka befriande och naturliga, vilket kan kopplas till kommunens tolkning 

av området där känslan av historien blir levande i det öppna och naturnära landskapet. Dessa 

kulturmiljövärden blir därmed fysiskt påtagliga, då aktören strävar efter att människor ska vistas 



 

 
17 

på platsen och uppleva landskapet, vilket i sin tur förstärks genom konstruktionen av en ny 

entré för att betona platsens historiska betydelse (Lowenthal, 1985).  

 

Destination Uppsala 

Destination Uppsala har sitt huvudsakliga fokus på turistutvecklingen i Uppsala och befäster 

framförallt tolkningen av området som en historiskt värdefull plats, då Representant F menar 

att: platsen bidrar till att både besökare och invånare får en förståelse för kulturarvet och en 

vacker plats att njuta av (2018-12-06). Då förvaltningen utgår från att guida turister i miljön, 

kan kulturmiljövärdet kopplas till både ett historiskt värde, men även ett rekreationsvärde. I 

detta fall blir Scheins (1997) tolkning, men även Cross (2015) historiska process aktuella, då 

kulturarvet blir något abstrakt genom att aktören använder sig av diskurser för att återge 

historiska processer och händelser på platsen. Guidningen av området bidrar även till att 

kulturarvet blir fysiskt påtagligt då aktören menar att det historiska arvet är synligt för besökare 

i miljön, i Gamla Uppsala (Respondent F). 

  

Länsstyrelsen, Uppsala Län 

Länsstyrelsens roll i Gamla Uppsala, utgår från att vara miljövårdande och verka skyddande i 

enlighet med kulturmiljölagen, men även att vara en samordnare mellan olika aktörer. Aktören 

är därav inte drivande i någon utveckling av området, utan gör tillståndsprövningar för olika 

aktörer, samt arkeologiska utgrävningar i samband med prövningarna. Representant G berättar: 

fornlämningar är sammantaget en väldigt speciell miljö, då det finns både ett upplevelsevärde 

och ett kunskapsvärde […] Gamla Uppsala har en särställning eftersom det är en plats som är 

känd runt om i Sverige (2018-12-07). Upplevelsevärdet och kunskapsvärdet, kan som Smith 

(2006) resonerar, bestå i en pågående kulturell process, där man genom upplevelser och 

kunskaper om den specifika platsen genererar ett historiskt värde av en plats. Detta historiska 

kulturmiljövärde blir därmed viktigt i identifieringen av Gamla Uppsala, då man genom 

miljövårdande praktiker ämnar bevara platsens historiska originalitet, för att den ska fortsätta 

erbjuda upplevelser och kunskaper om det förflutna. Således blir kulturarvet något fysiskt 

påtagligt genom att det historiska landskapet går att uppleva och observera (Lowenthal, 1985), 

samtidigt som det även blir abstrakt, då historiska kunskaper om platsen beskriver vad som är 

intressant att bevara (Schein, 1997). 

 

      Sammanfattningsvis finns det gemensamma intressen mellan aktörerna, men olikheterna är 

också framträdande då det förekommer variationer i vad som utgör kulturarvet. För vissa 

aktörer handlar processen och kulturmiljövärdena om något abstrakt, eller fysiskt påtagligt, 

samtidigt som det i vissa fall anses vara en kombination av båda dimensionerna. Detta bidrar i 

sin tur till att kulturarvet blir mångtydigt och formbart, då det inte finns en helt enhetlig bild av 

vad ett kulturarv är. Kulturarvet kan i denna bemärkelse även anses utgöras, mer eller mindre, 

av en selektiv process då alla aktörer ser kulturarvet utifrån den egna organisationens 

verksamhet och värderingar. Nu när de olika prioriteringarna av olika kulturmiljövärden pekats 

ut hos respektive aktör, följer en jämförande analys av hur något blir ett kulturarv utifrån 

politiska faktorer och vem som får tolkningsföreträde av kulturarvet i det fysiska landskapet.  
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5.2 Prioriterade kulturmiljövärden i utformningen av Gamla Uppsala 

Baserat på tolkade kulturmiljövärden hos respektive aktör, samt hur dessa värden framhävs i 

identifieringen av Gamla Uppsala som kulturarv, råder skillnader i vilka värden som har störst 

genomslag i utformningen av området. Länsstyrelsen är den aktör som besitter huvudsakligt 

tolkningsföreträde på platsen av sina värden, som ett resultat av sin politiska ställning och roll 

som samordnare i området. I en skötselplan från Länsstyrelsen över Gamla Uppsala, beskrivs 

området som ett gränsbestämt fornlämningsområde (Hallgren, 2012, s.5), vilket innefattar 

Kyrkan, kungsgårdsterrasserna i anslutning till kyrkan, samt kungshögarna med omgivande 

gravfältsområde (Ibid). Under intervjun med Länsstyrelsen, menade Representant G att: […] 

endast ett fåtal fornlämningsområden har gränsbestämts […] Gamla Uppsala är ett sådant 

fornlämningsområde med starka kulturhistoriska värden, då området är större än vad som syns 

ovan mark (2018-12-07). Således får inte fornlämningar påverkas eller skadas, med anledning 

av de kulturhistoriska värden som finns på platsen, vilket gör att Gamla Uppsala står under ett 

starkt lagligt skydd (Hallgren, 2012, s.13). Därav blir även den mark som nämns under 

gränsbestämningen, svår att påverka och göra förändringar i, även om den formellt ägs av andra 

aktörer i området. Den politiska makten som Länsstyrelsen innehar, kan i sin tur kopplas till 

Harveys (2001) resonemang, då tolkningen av kulturarvet blir beroende av politiska styrmedel, 

som avgör vad som anses viktigast inom ramen för områdets utformning. Detta kan kopplas till 

Länsstyrelsen utövande av tillståndsprövningar, där aktören bestämmer vad som får 

genomföras och vilka konsekvenser förändringarna får för området (Representant G). 

Länsstyrelsen är även i detta fall, inte opåverkade av det Biehl et al (2015, s.3–5) beskriver som 

den globala utmaningen vad gäller den lokala politiska styrningen. Med detta menas att aktören, 

inte enbart måste ta hänsyn till svensk lagstiftning och lokala kontexter vad gäller 

kulturhistoriska miljöer, utan även omfattande politiska ramverk på en internationell nivå 

(Ibid). EU slår exempelvis fast, att vissa historiska och biologiska miljöer ska skyddas, vilket 

Länsstyrelsen även måste anpassa sig efter i sina beslut och hantering av Gamla Uppsala 

(Representant G). 

      Utöver Länsstyrelsens överordnade roll i området, finns ytterligare påverkningsfaktorer när 

det kommer till utvecklingen av området och olika aktörers möjlighet till tolkningsföreträde av 

platsen. Negussie (2006) betonar i sin text, hur ansvarsuppdelningen av kulturarvet kommit att 

påverka hanteringen av den historiska miljön, vilket även synliggörs i Gamla Uppsala där 

området utgörs av flertalet markägare som förvaltar kulturarvet (Hallgren, 2012, s.3). 

Uppdelningen av mark, kan jämföras med Crooks (2010) beskrivning av kulturmiljöer som en 

arena för flertalet aktörer, vilka besitter olika mycket makt och skilda åsikter, som i sin tur ska 

komma till uttryck vid hanteringen av kulturmiljön. Detta fenomen bidrar till att flera aktörer i 

Gamla Uppsala har svårt att påverka utformningen av hela området, och därmed endast till viss 

del besitter tolkningsföreträde på den egna marken. För att aktörerna i Gamla Uppsala ska få 

till helomfattande förändringar, krävs således god kommunikation och ett väletablerat 

samarbete där respektive aktör kan få gehör för sina åsikter och värderingar (Ibid). 

      Möjligheterna till tolkningsföreträdet inom det egna området påverkas även av andra 

faktorer, där det för kommunen och Statens fastighetsverk handlar, som i Länsstyrelsens fall, 

om politiska intressen och prioriteringar. Efter den omfattande decentraliseringen i Sverige 

(Negussie, 2006), har kommunen fått ett ökat inflytande och ansvar över kulturarvet, vilket 



 

 
19 

även synliggörs i utvecklingen av Gamla Uppsala. Kommunen ses av flera aktörer som en viktig 

och bidragande kraft till genomdrivandet av nya projekt i området, men även vad gäller initiativ 

till förändringar på den egna marken för aktörerna (Representant B, Representant D). På senare 

år har flertalet samarbeten utvecklats, som ett resultat av att kommunen påbörjat bland annat 

renoveringen av en ny entré vid Groaplan. Denna entré utgör även en av de först anblickarna 

av området (Olofsson, 2017, s.2), vilket gör att kommunen blir den aktör som har möjlighet att 

få tolkningsföreträde vid ingången som representerar Gamla Uppsala, även om andra aktörer är 

inblandade i projektet. Detta är ett resultat av att kommunen är den genomdrivande och 

finansierande aktören av detta projekt (Ibid), vilket bidrar till att skapa utrymme för egna 

tolkningar. Kommunens pågående arbete i Gamla Uppsala, kan även ses som ett resultat av 

politiska prioriteringar, i syfte att öka användningen och intresset för Gamla Uppsala hos 

samhället och besökare (Crook, 2010, s.16). Vidare påverkas även Statens Fastighetsverk, dels 

av finansieringar och beslut kring hur kulturarvet ska förvaltas av staten, men även av 

kommunen när det kommer till den egna markens utveckling. Detta innebär således att SFV 

tenderar att uträtta projekt, i nära anslutning till de projekt som kommunen tagit sig an i området 

då aktörerna ofta samarbetar med varandra. I denna bemärkelse, påbörjar dock SFV projekten 

efter att kommunen tagit initiativ till att göra något i området, då aktören anser att det är svårt 

att motivera kommunen till att vara delaktiga i SFV:s egna idéer. SFV har dock relativt stort 

inflytande över den egna marken, då de står fast vid att området huvudsakligen skall skyddas 

och bevaras, vilket gör att aktören inte har några visioner om större ingrepp på marken och 

därvid även kan upprätthålla de egna kulturmiljövärdena (Representant D).  

      Svenska Kyrkan är en aktör som i de flesta fallen, besitter tolkningsföreträde av den egna 

marken. Då platsen använts för kyrklig verksamhet under lång tid anses kyrkans 

kulturmiljövärden väl befästa i Gamla Uppsala, samtidigt som kyrkans mark även utgörs av ett 

gränsbestämt fornminnesområde, vilket ger Länsstyrelsen tolkningsföreträde (Hallgren, 2012, 

s.5). Sedan uppbrottet från staten har kyrkan haft möjlighet att agera som enskild aktör 

(Negussie, 2006), även om den befintliga verksamheten inom kyrkan består av politiskt 

förtroendevalda, som utformar budgeten och verksamhetsplanen för organisationen. Därav 

påverkas aktören av olika politiska intressen, som kommer till uttryck inom organisationen 

(Svenska Kyrkan, 2018). Under 2018 har arkeologiska utgrävningar av Prästgården påbörjats, 

då Svenska Kyrkan ämnar starta en heltidsförskola på platsen. För att kyrkan ska få möjligheten 

att utveckla sin verksamhet i Gamla Uppsala, krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen och ett 

bygglov från Kommunen (Representant B). Således kan tolkningsföreträdet i denna situation, 

antas utgöras av utomstående politiska organ, för att aktören ska kunna genomföra en framtida 

förändring på den egna marken. Slutligen utgörs delar av Tunåsen, av ett kyrkreservat där 

Länsstyrelsen förvaltar området, samtidigt som reservatet även har en befriad plats som helt 

avses skötas av Svenska Kyrkan (Hallgren, 2012, s.5). 

      Upplandsmuseet är en av de aktörer som haft stora ambitioner med det övergripande 

området i Gamla Uppsala, men endast haft möjlighet till tolkningsföreträde på den egna 

marken, vid utvecklingen av Disagården. Aktörens långsiktiga mål har varit att erbjuda utökad 

och fördjupad kunskap om historien i Gamla Uppsala, vilket aktören avsett att uppfylla genom 

övertagandet och ägandet av Gamla Uppsala museum (Upplandsmuseet, 2016, s.8). Idag anser 

aktören att museet inte utgörs av alla tolkningar som rättfärdigar platsen, genom att man enbart 
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speglar det historiska kulturmiljövärdet i verksamheten och utställningarna, varvid man går 

miste om det kunskapsbaserade värdet som framkommer vid arkeologiska utgrävningar och 

genom aktuell forskning (Ibid, s.17). Utifrån Negussies (2006) resonemang om att museimiljöer 

upprätthåller en form av expertis av det svenska kulturarvet, kan således aktören anses 

begränsas i sin tolkning av området, då man endast kan sprida sin kunskap i den befintliga 

verksamheten och inte genom ett ytterligare ägandeskap av Gamla Uppsala museum.  

       Gamla Uppsala Hembygdsföreningen besitter inte samma tolkningsföreträde som övriga 

aktörer, då man inte äger någon mark i området. Aktören har däremot haft möjligheten att utöva 

visst tolkningsföreträde, genom sin verksamhet i Sockenmuseet i Gamla Uppsala och via 

aktiviteter i området som befäster de egna kulturmiljövärdena. Hembygdsföreningen har även 

försökt få större gehör för sina värderingar, genom att delta i sammankomster med de andra 

aktörerna (Representant A). Såldes har aktören ingen formell makt att genomdriva den egna 

tolkningen av området, men kan genom andra metoder föra åsikterna vidare, eller anordna 

aktiviteter i området som symboliserar de värden man önskar sprida till andra om hembygden. 

Hembygdsföreningens situation skulle kunna jämföras mot Smiths (2006, kapitel 1) teori om 

att experter tillåts bestämma vad som utgör kulturarvet, vilket bidrar till att inkluderingen av 

samhället och invånarna blir desto sämre. Därav bidrar ständigt politiken och högre instanser 

till att avgöra hur kulturarvet utformas, samtidigt som man glömmer bort att ta hänsyn till 

människors faktiska upplevelse av platsen och miljön (Ibid). Vidare menade Representant A att 

det finns en avsaknad av närdemokrati, då många beslut ofta fattas av människor som inte har 

några riktiga kunskaper om Gamla Uppsala och hur det ser ut i verkligheten (2018-11-28). 

Detta återspeglar det Biehl et al (2015, s.3–5) menar är ett resultat av den globala utvecklingen, 

där politiska beslut förefaller längre bort från den lokala kontexten. Således kan 

Hembygdsföreningens verksamhet antas sträva efter att påverka kulturarvet, genom att visa sin 

närvaro på platsen (Petterson, 2003).  

        Destination Uppsala, besitter ingen formell makt som marknadsbolag för kommunen, att 

fatta beslut i området. Däremot så verkar aktören för att få till en bättre dialog mellan olika 

aktörer på platsen och ett utökat samarbete, för att på så sätt kunna förmedla den egna 

tolkningen av platsen och hur den bör utvecklas i framtida syfte för att främja turistnäringen 

(Destination Uppsala, u.å., s.26). Vidare menar Representant F att organisationen strävar efter 

att finnas på plats i området, för att erbjuda besökare information. Denna aktivitet, bidrar i sin 

tur till att aktören har möjlighet att erbjuda en historisk tolkning av området för besökare. 

Utifrån Destination Uppsalas strategiplan med målet att öka turistnäringen i området 

(Destination Uppsala, u.å.), avser aktören inte enbart att applicera en historisk tolkning på 

området för besökare, utan även stärka kulturarvet genom ekonomiska faktorer och 

marknadskrafter som ska locka besökare till platsen (Biehl, et al, 2015, s.161–162).  

      Sammanfattningsvis har de övergripande politiska aktörerna, Länsstyrelsen och 

kommunen, en avgörande roll för utformningen och utvecklingen av Gamla Uppsala, även om 

Länsstyrelsen i realiteten inte utför arbete i syfte att utveckla området. Länsstyrelsen besitter 

snarare makten över andra aktörers möjlighet att få genomslag för förändring och utformning 

av deras tolkning av kulturarvet. Aktörerna ska även, genom staten, presentera samhället via en 

nationell dimension, som i sin tur påverkas av en internationell kontext. Vidare avgör vem som 

äger marken i området, i vilken omfattning aktörerna har möjlighet att genomdriva de egna 
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kulturmiljövärdena, vilket i sin tur leder till att de aktörer som inte besitter någon mark i Gamla 

Uppsala har en minskat inflytande över hur kulturarvet utformas. I denna omfattande bild, finns 

en annan problematik i området, där det anses svårt att få till omfattande förändringar i Gamla 

Uppsala, då det inte är tydligt vem som bör ta ansvaret för den gemensamma utvecklingen, 

vilket kan kopplas till uppdelningen av området mellan flera olika aktörer (Representant C). 

5.3 Synliga kulturmiljövärden i det fysiska landskapet 

I det fysiska landskapet i Gamla Uppsala, blir tolkningsföreträdet synligt för besökaren, 

framförallt genom skyltning, olika projekt och bevaring av området. Redan i början av området, 

tydliggörs tolkningsföreträdet, genom avgränsningen av det som utgör kungshögarna. Då större 

slitage förekommit vid den senaste öppningen av området, har resultatet blivit att Statens 

Fastighetsverk varit tvungna att begränsa åtkomsten till kungshögarna genom stängsling, för att 

således minska den mänskliga belastningen på det som utgör skyddat fornminnesområde 

(Representant D). Detta beslut har tagits på initiativ av SFV som har det huvudsakliga ansvaret 

för denna del av området, men går även i linje med de historiska kulturmiljövärden som 

Länsstyrelsen värnar och vill skydda på platsen (Representant G). 

 Bild 1, fotad 2018-11-15 av Lovisa Nordlund. Avgränsning av Gamla Uppsala Högar genom 

stängsling, samt skylt med tillhörande information som undanber besökare att vistas på platsen. 

Konserveringen av Gamla Uppsala Högar, kan kopplas till det Smith (2006, kapitel 1), menar 

är ett tillvägagångssätt för experter att praktiskt hantera och bevara platsen som anses utgöra ett 

kulturarv. Denna metod kan även kopplas till Negussies (2006) diskussion om att uppdelningen 

av kulturarvet mellan olika aktörer, vilket kan bidra till både ett större ansvarstagande för den 

specifika miljön, samtidigt som det även kan leda till att allmänheten blir begränsade i 

tillgängligheten av kulturarvet. Grimwade & Carter (2010) menar att denna situation kan 
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problematiseras då vissa värden och tolkningar uteblir, genom att kulturarvets rättmätiga ägare, 

som utgörs av samhället, inte har friheten att använda platsen. Gamla Uppsala högar kan även 

sägas utgöra, vad Lowenthal (1985) beskriver som en framställning av det förflutna, vilket sker 

genom att indikera var något inträffat, men även genom att beskriva vad som hänt på platsen. 

Denna tolkning av det förflutna görs av aktörerna, som pekar ut platsen som historiskt viktig 

genom sitt bevarandet av kungshögarna (Grimwade & Carter 2010). Lowenthal (1985) menar 

även att minskad tillgänlighet till historiska föremål resulterar i att, för människan, stärka 

känslan av det förflutna som något storartat, vilket i detta fall kan anses i fallet med 

konserveringen av platsen. Till skillnad från övriga omgivande gravrösen, så är Kungshögarna, 

de enda gravplatserna som är inhängnade av ett staket. Detta skulle kunna kopplas till att 

högarna, till skillnad från andra gravplatser som blivit förstörda i samband med ingrepp i 

området (Frölund, Ljungkvist & Wikborg, 2016), besitter en slags särställning på grund av sin 

höjd. Platsen har även länge symboliserats av de tre utmärkande högarna, som även besitter en 

viktig historisk innebörd till följd av sin höjd (Gamla Uppsala hembygdsförening, 2011, 

Klingmark, 2003), vilket även kan ha inneburit att bevarandet av dessa gravplatser ansett 

särskilt viktig i relation till de andra gravplatserna. Kungshögarna som en storartad historisk 

symbol har även förstärkts på senare år genom det Representant F beskriver: […] serien Vikings 

har gjort att faschinationen för området har ökat, vilket bidragit till att folk reser långväga för 

att se de spektakulära kungshögarna och platsen där vikingarna levde (2018-12-06). 

      I ett av de senaste projekten i Gamla Uppsala, där syftet har varit att skapa ett nytt 

skyltprogram för området, har flertalet aktörer haft möjligheten att delta i utformningen av 

skyltarna. Upplandsmuseet, Uppsala kommun, Svenska Kyrkan, Gamla Uppsala museum och 

SFV har således enats om texten och att utgå från SFV:s skyltmall, för att skyltarna i området 

ska präglas av en enhetligt utseende (Olofsson, 2017 s.25). Tolkningsföreträdet kan därvid 

anses utgöras, dels av de aktörer som deltagit vid beslutet, men framförallt av SFV som haft 

möjlighet att framhäva den egna loggan på skyltarna genom skyltprogrammet.  

 

Bild 2, fotad 2018-11-15 av Lovisa Nordlund. Resultat av skyltprogrammet i området, med Statens 

Fastighetsverks logga i det övre högra hörnet. 
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Anledningen till att SFV logga visas på skyltarna, utgår från syftet att visa besökare vem som 

är ansvarig för skötseln av området (Ibid). I denna förnyelse av området, har SFV varit den 

aktör som finansierat skyltprogrammet, vilket gjort att aktören haft tolkningsföreträde att 

använda den egna mallen vid framställningen av skyltarna. Då flertalet andra aktörer i området 

varit delaktiga i projektet, finns det även ett samtycke i bakgrunden av beslutet (Representant 

D). I övriga delar av området finns det fortfarande äldre skyltar kvar från olika aktörer, som 

bland annat varit delaktiga i projektet och utformningen av de nya. De nya skyltarna berör även 

generell information om området och belyser även platsen ur ett historiskt perspektiv, vilket 

gjort att skyltar i framförallt friluftsområdet vid Röbo och Tunåsen är kvar, då de hänvisar till 

annan information än historisk. Lowenthal (1985) menar att skyltar utgör ett slags verktyg för 

hur historien reflekteras och beskrivs för människor. Vilket bidrar till att tolkningsföreträdet av 

historien kan antas besittas, av den aktör som utformat respektive skylt i området. Då flertalet 

skyltar även satts upp med SFV logga, så framkommer det inte lika tydligt i det fysiska 

landskapet, vem som besitter den formella äganderätten över platsen. 

Bild 3 & 4, fotade 2018-12-17 av Lovisa Nordlund. Visar en ny skylt vid Disagården med Statens 

Fastighetsverks skyltprogram, samt en äldre skylt till höger gjord av Upplandsmuseet. 

Utöver Uppsala Kommuns skyltar i friluftsområdet, går det även att se aktörens 

tolkningsföreträde baserat på de senaste satsningarna som gjorts, genom utvecklingen av ett 

utomhusgym och vandringslederna i Gamla Uppsala. Samtidigt har kommunen även satsat på 

det historiska värdet av området, genom renoveringen av den nya entrén vid Groaplan. Då 

projektet fortfarande är pågående, är det svårt att veta hur projektet kommer te sig i landskapet 

när det är färdigställt. Dock kan den nya satsningen på upprustningen av Groaplan, kopplas till 

politiska prioriteringar och intressen (Harvey, 2001), då Groaplan inte varit föremål för 

förändring under många år (Olofsson, 2017). 

      I Gamla Uppsala innehas även ett av tolkningsföreträdena av Svenska Kyrkan, genom den 

historiska kyrkobyggnaden. Konserveringen och skyddet av kyrkobyggnaden blir således en 

symbol för den kristna traditionen och verksamheten på platsen (Schein, 1997), som bedrivits 

under många år. I nära anslutning till kyrkobyggnaden och kyrkogården, ligger även 

Sockenmuseet, där Hembygdsföreningen kan tillskanna sig visst tolkningsföreträdet. Trots att 

byggnaden formellt ägs av kyrkan så har Hembygdsföreningen haft möjligheten att sätta upp 
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en egen skylt på väggen, som indikerar på vem som bedriver verksamheten i lokalen 

(Representant A). 

   

 Bild 5, fotad 2018-12-17 av Lovisa Nordlund. Äldre skylt i friluftsområdet som är kvar och tillhör 

Uppsala Kommun. 

Bild 6, fotad 2019-01-06 av Lovisa Nordlund. Hembygdsföreningens skylt vid Sockenmuseet intill 

Gamla Uppsala kyrka. 
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Borta vid åkerkanten, bredvid Kungshögarna, sitter en annan skylt av Hembygdsföreningen 

med beskrivning av det årliga valborgsfirandet på platsen. På skylten har aktören betonat att 

alla är välkomna att delta i det årliga evenemanget, vilket kan ses som ett sätt att engagera 

samhället i den historiska miljön och hembygden via traditionellt firande. Petterson (2003) för 

ett resonemang om att kulturarvet ägs av samhället, vilket Hembygdsföreningen kan tyckas 

stärka genom sin lokala presentation och engagemang på platsen. En annan byggnad och plats 

som ägs av Svenska Kyrkan, är prästgården i Gamla Uppsala, där Länsstyrelsens 

tolkningsföreträde kommer till uttryck, som ett resultat av det pågående projektet med 

arkeologiska utgrävningar i området. Utgrävningarna av platsen prioriteras i första hand, 

framför Kyrkans önskade utbyggnation av Prästgården, i syfte att bedriva öppen förskola i 

lokalerna. Går tillståndsprövningen igenom, blir kommunen nästa aktör med tolkningsföreträde 

genom godkännandet av ett bygglov (Representant B). Schein (1997) menar att landskapet 

ständigt reproduceras och återskapas av individer som är aktiva på platsen, vilket i detta fall 

kan kopplas till utgrävningarna vid Prästgården, som ämnar upprätthålla en historisk process 

och bekräfta tidigare liv på platsen. 

Bild 7, fotad 2019-01-06 av Lovisa Nordlund. Pågående arkeologiska utgrävningar av Prästgården i 

Gamla Uppsala på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Utöver alla redovisade och synliga tolkningar av platsen, är området relativt tomt på materiella 

förteelser och byggnader. Detta kan i sin tur utgöra ett slags indirekt tolkningsföreträde, då 

området står under ett så pass starkt lagligt skydd att det således finns begränsningar i vilken 

mån aktörer får göra ingrepp, eller sätta upp nya saker i området (Representant E). Genom att 
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Länsstyrelsen besitter det övergripande tolkningsföreträdet antas även aktören manifestera och 

återskapa värden som blir synliga, eller osynliga, i den fysiska miljön genom de lagverk man 

efterlever i sin förvaltning av området (Biehl, et al, 2015). Resultatet blir därmed att flertalet 

tolkningar inte synliggörs och uteblir i det fysiska landskapet, även om de förekommer mellan 

aktörerna i muntlig och skriftlig form. Detta innebär även att det blir problematiskt att tolka alla 

inneboende värden i det fysiska landskapet, då specifika tolkningar blir dominerande för 

kulturarvets utformning (Grimwade & Carter, 2010). Högberg (2015) beskriver i sin text det så 

kallade Kaleidoskop-projektet som startades på initiativ av Länsstyrelsen, i syfte att öka arbetet 

med mångfald i relation till hanteringen av kulturarv. I fallet Gamla Uppsala kan denna aspekt 

antas utebli, som ett resultat av den hårda reglering man har av området, där bevaringen och 

fastställandet av historiska värden utgör den viktigaste komponenten i identifieringen av platsen 

som kulturarv (Hallgren, 2012). 

      Slutligen går det således även att problematisera vem kulturarvet i Gamla Uppsala 

egentligen tillhör (Harvey, 2001), då det fysiska landskapet utgörs av vissa experters 

förutbestämda tolkningar, och inte av besökarna eller invånarna som vistas på platsen (Smith, 

2006). Platsen Gamla Uppsala kan därmed antas bekräfta kulturarvet, utifrån experters 

förvaltning och tolkning av området som historiskt viktigt (Smith, 2006, kapitel 1). 

6. DISKUSSION 

 

Följande avsnitt utgår från det presenterade resultatet och analysen i avsnitt 5. För denna 

uppsats har det huvudsakliga fokuset varit att arbeta utifrån ett aktörcentrerat perspektiv, med 

ambitionen att skapa en omfattande bild kring arbetet och tolkningen av kulturarvet Gamla 

Uppsala. Flertalet forskare belyser dock betydelsen av att inkludera samhället och invånarna i 

tolkningen av kulturarvet (Grimwade & Carter, 2010), då den ledande diskussionen kring 

kulturarvet ofta tenderar att förespråkas av experter på området (Smith, 2006). I relation till 

detta resonemang kan uppsatsen anses utgå från experter på områdets perspektiv, då flertalet av 

aktörerna besitter någon form av maktposition, eller akademiska meriter vad gäller 

historiekunskaper om platsen. Hembygdsföreningen, kan i detta avseende dock anses utgöra en 

del av befolkningen då det är frivilligt engagerade individer som utgör organisationen, varav 

majoriteten har en annan djupare kunskap om bygden, men även ett starkt historieintresse för 

den tidsperiod resterande aktörer arbetar med i området (Gamla Uppsala Hembygdsförening, 

2011). En vidare studie inom ramen för detta ämne, skulle därav anses intressant utifrån 

ambitionen att anlägga ett bredare perspektiv, vad gäller befolkningens egna tolkning och 

identifiering av kulturarvet Gamla Uppsala. Detta har dock inte ansetts möjligt för denna studie, 

med hänsyn till restriktioner i uppsatsens storlek. 

      I denna uppsats framställs huvudsakligen olika aktörernas begränsningar, utifrån tolkningar 

och politiska regleringar av området. Vidare är det av vikt, att även uppmärksamma den 

ekonomiska aspekten i situationen, varav flera av aktörerna inte kan genomdriva förändringar 

på grund av ekonomiska begränsningar. Dels kan detta kopplas till politiska prioriteringar inom 

organisationen, där aktören ofta förvaltar andra platser utöver Gamla Uppsala, som också kräver 

ekonomiska investeringar och tid. Sedan handlar det även i många av fallen, om att det inte 

finns tillräckliga resurser, för att satsa fullt ut på områdets utveckling, vilket gör att man behöver 

stöd från andra aktörer ekonomiskt. Det ekonomiska problemet bidrar till ett omfattande 
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problem för Gamla Uppsalas utveckling där: platsen präglas av en Törnrosasaga, där ingen 

kommer till skott med omfattande förändringar, som ett resultat av bristande ekonomiska 

resurser (Representant C 2018-12-04). Därvid går det inte, i fallet Gamla Uppsala, att helt 

förbise varje aktörs ekonomiska tillgångar, som verkar som en begränsning utöver existerande 

regelverk.  

      I uppsatsen har avgränsningen kommit till att utesluta Riksantikvarieämbetet, som i nuläget 

besitter det formella ägandeskapet av Gamla Uppsala museum. Anledningen till detta beslut 

grundar sig framförallt på planeringen av ett ägarbyte av museiverksamheten till 

Upplandsmuseet. Därav har fokus istället legat på att studien skall omfatta de aktörer som har 

ett nutida aktivt och bestående intresse av platsen och därvid förväntas vara fortsatt verksamma 

i framtiden. Denna aspekt kan i sin tur påverka studien, då en aktörs perspektiv uteblir, samtidigt 

som det under intervjuerna bekräftats vilka aktörer som huvudsakligen är aktiva på platsen och 

bedriver en daglig verksamhet i Gamla Uppsala. 

        En annan aspekt som även är viktig att belysa för studien är att alla representanter, förutom 

Hembygdsföreningen, utgörs av människor som besitter en arbetsrelaterad roll till Gamla 

Uppsala. Hembygdsföreningen är den enda aktören som består i en ideell organisation, där 

många inom föreningen har en personlig koppling till platsen. Detta gör i sin tur, att tolkningen 

och förvaltningen av platsen kan tänkas bli annorlunda, då representanterna under en större del 

av sitt liv, haft möjlighet att utveckla en personlig platskänsla för Gamla Uppsala (Cross, 2015). 

      Vidare ter sig tolkningen av kulturarvet åt, mellan det som syns i det fysiska landskapet, 

samt det som förekommer i muntlig och skriftlig form mellan aktörerna. Detta kan återigen 

kopplas till respektive aktörs ekonomiska tillgångar, då Statens Fastighetsverk haft möjlighet 

att utöva tolkningsföreträde i det fysiska landskapet, genom att de finansierat projekten 

(Representant D). Den ekonomiska aspekten utgör en bromskloss för flertalet aktörer, som inte 

har möjligheten att finansiera nya projekt i samma utsträckning. Därmed tenderar aktörerna 

istället att uppskatta initiativ som tas i syfte att förnya och utveckla området. Gamla Uppsalas 

framtida utveckling kommer således vara beroende av aktörer som har ekonomin till att pådriva 

konkreta förändringar, inte bara genom projekt som omfattar den egna marken och egna 

värderingar, utan även för områdets omfattande utformning (Representant C).   

7. SLUTSATS 

Denna studie har utgått från syftet att analysera den process och de kulturmiljövärden som 

bidrar till att verksamma aktörer identifierar Gamla Uppsala som ett kulturarv, samt vem av 

aktörerna som besitter tolkningsföreträde över platsen. I Gamla Uppsala är 

Hembygdsföreningen, Upplandsmuseet, Svenska Kyrkan, Uppsala kommun, Statens 

fastighetsverk, Länsstyrelsen och Destination Uppsala ständigt aktiva på platsen och mer eller 

mindre drivande i områdets utveckling. Slutsatsen av resultatet och analysen är att det finns 

både likheter, men även skillnader mellan de olika aktörerna på platsen. Det finns en viss 

samsyn gällande identifieringen av kulturarvet som något historiskt viktigt, men även skillnader 

baserat på om aktörerna tolkar kulturarvet som något abstrakt eller fysiskt påtagligt. Detta 

synliggörs bland annat genom aktörernas förvaltning av området, där varje aktör väljer att 

framhäva historiska aspekter som faller i linje den egna verksamhetens värderingar och 

visioner. 

      Vidare utgörs tolkningsföreträdet av framförallt Länsstyrelsen och kommunen, men även 
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Statens fastighetsverk, som har i uppgift att arbeta efter politiska ramverk och prioriteringar om 

hur kulturmiljöer ska bevaras och hanteras. Området i Gamla Uppsala är även uppdelad mellan 

olika aktörer, vilket gör att respektive aktör till viss del, besitter tolkningsföreträde av den 

marken de själva rår om. Länsstyrelsen har den övergripande makten vid beslut som rör 

förändringar i området, vilket även påverkar i vilken mån aktörerna har möjlighet att göra 

förändringar på den egna marken. De aktörer som inte besitter någon formell makt över mark i 

Gamla Uppsala, blir således även begränsade i vilken omfattning de kan påverka och införa sin 

egna tolkning av området. Då delar av Gamla Uppsala består av ett så kallat gränsbestämt 

fornminnesområde, är det även svårt att få till övergripande förändringar som kan skada den 

lagligt skyddade miljön (Hallgren, 2012). Uppdelningen av mark mellan olika aktörer bidrar 

även till att det blir en skillnad, gällande hur de olika aktörerna arbetar med området. Detta 

kommer till uttryck i det fysiska landskapet där politiska ramverk blir avgörande för vilka 

tolkningsföreträden som synliggörs i miljön, samtidigt som aktörernas ekonomiska tillgångar 

påverkar i vilken grad aktören blir synlig i landskapet. Sammanfattningsvis har olika experter 

huvudsakligt inflytande över processen och utformningen av kulturarvet, medan den enskilda 

invånaren har svårare att påverka vad som bör vara historiskt viktigt att bevara (Smith, 2006).    
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