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Inledning

I Värmland, landskapet där jag föddes och växte upp, har naturen och brukandet
av dess resurser alltid varit en stor del av dess kulturhistoria. Detta har gjort att
flertalet kulturminnen omfattar brukshistoriska platser från olika tidsepoker.
Under min praktik vid Värmlands museum märkte jag en förändring i hur dessa
platser benämns och hur de börjar närma sig varandra efter andra värden än deras
tidigare rent kulturhistoriska betydelser. I diskussioner kring framtida satsningar
används inte längre definitioner som "kulturarv" eller "kulturminnen", istället
tillämpas begreppet "kulturmiljö". Begreppet kulturmiljö, en benämning för ett
område som påverkats av människan, är inte någon nyhet inom diskursen kring
kulturbevarande, likväl är det högst aktuellt. Under denna gemensamma nämnare
kan kultur- och naturbevarandet mötas och låta kulturarv, kulturminnen och
kulturlandskap samspela i skapandet av en miljömässigt hållbar framtid.

Upplevelserna på praktiken väckte frågor om vad som ligger bakom
föreningen av kultur- och naturbevarandet, och varför begrepp som kulturmiljö
och kulturlandskap nu verkar väga tyngre än kulturminne och kulturarv. I
sökandet kring vad som ligger bakom denna förskjutning av begrepp och utökade
sammankoppling mellan kultur- och naturbevarande stötte jag på resiliensteorin,
en teori som förespråkar hållbarhet inom alla aspekter av samhället.
Resiliensteorin har fått ett stort politiskt genomslag internationellt såväl som
nationellt, och utifrån den föddes idén och motivationen till denna uppsats. Hur
ser egentligen kopplingen mellan resiliensteorin och kulturmiljön ut och vad får
den för effekt på arbetet kring, samt synen på, Värmlands kulturarv? Denna
uppsats kommer att behandla vilka föreställningar eller vetenskapliga teorier som
föreligger denna syn på kulturmiljö och hur relationen mellan natur- och
kulturbevarande sett ut, samt hur de ser ut idag. Dessutom kommer jag att
undersöka hur begreppet kulturmiljö kom till och vilken effekt det har på
nationella, regionala och lokala aktörers behandling av platser som anses vara
kulturmiljöer.

Skapandet och beskrivningen av kulturarv, kulturminnen och kulturmiljöer
kan liknas vid ett magitrick. I utförandet av ett magitrick finns det alltid minst två
deltagare, magikern och publiken, som tillsammans fulländar tricket. Magikern
skapar den illusion som publiken antingen tror på, eller inte kan lista ut. På samma
sätt skapas det som anses vara bevarandevärt. Låt oss nu undersöka vilka det är
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som står för de magitrick som är Värmlands kulturmiljöer och vilka som är
publiken! Observera att ett magitrick inte innebär något negativt, utan att det
fortfarande är något som sker på riktigt och på så sätt påverkar människor.

Syfte, avgränsningar och frågeställningar

För att inte överväldigas i uppsatsarbetet avgränsar jag uppsatsen till Värmland,
och låter den geografiska avgränsningen förhindra ett allt för stort studieområde.
En sådan avgränsning bidrar till att lättare undersöka uppsatsens syfte; att studera
på vilka sätt olika beslutsnivåer implicit påverkas av resiliensteorin, och hur denna
påverkan är relevant i dagens kulturbevarandearbete. Det underlättar
undersökningen kring vad som förväntas av lokala aktörer i anslutning till
kulturmiljön. Avgränsningen gör det lättare att tolka vilken funktion natur och
kultur förväntas ha i ett politiskt sammanhang där klimatet, miljöpåverkan och
utveckling ges allt mer utrymme. Jag kommer däremot inte undersöka enskilda
kulturmiljöer, eftersom uppsatsens mål är att granska det framtida bruket av
kulturmiljöer i Värmland, hur de ska användas, hur det motiveras och varför detta
sker just nu.

 Frågeställningarna i denna uppsats är som följer:

 Varför ser dagens kulturarbete kring natur- och kulturmiljön ut som den
gör idag? 

 Vilka aktörer finns och förväntas finnas i anknytning till kulturmiljön?
Vad har de för funktion eller vad förväntas de åstadkomma?

 Vilka är resonemangen kring värdefulla kulturmiljöer? Hur
överensstämmer de med resonemangen i resiliensteorin? Efter vilka
parametrar görs dessa urval?

 Vägs alla resiliensteoretiska aspekter i kulturmiljön lika tungt i
beslutsprocesser och användningen av den?

Disposition

Efter kapitlen om tidigare forskning, Källmaterial och Teoretiska utgångspunkter,
vilket behandlar resiliensteorin och det kulturella landskapet, börjar jag
redovisningen kring kulturen och naturens relation till varandra i kapitlet Kultur-
och naturarvets tillkomst och relation. I kapitlet börjar en undersökning av hur det
västerländska kultur- och naturbevarandet tog form för att sedan utröna hur dessa
två områden har separerats inom vetenskapliga discipliner, politiskt och i
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bevarandet. För att sedan undersöka hur och varför kulturmiljön formats som
begrepp i Sveriges kulturpolitik från 1970-talet fram tills idag. Kapitlet därefter,
Att ”skapa” en kulturmiljö, redovisas hur behandlingen, planer och
framtidsvisioner kring kulturmiljön ser ut i Värmlands län, vilka aktörerna är,
vilka förändringar som vill uppnås och på vilka grunder dessa beslut förlitar sig
på.
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Tidigare forskning inom resiliens och landskap 

Det mesta av den tidigare forskningen med resiliensteoretiska ansatser inriktas
mot miljömässig hållbarhet och är i grunden naturvetenskaplig. Inom
kulturminnesvården är det ett relativt nytt forskningsfält, vilket mestadels har
uppmärksammats under 2000-talet. Detta förklara bristen på ingående forskning
med resiliensteoretisk inriktning på kulturlandskapet. Forskningsfältets färskhet
gör sig även påmind eftersom rapporter och litteratur använder samma
definitioner, vilka kan ha olika innebörd, beroende på vetenskaplig utgångspunkt.
Trots dessa brister är resiliensteorin ett steg mot att både kultur- och
naturbevarande initiativ, institutioner och vetenskaper närmar sig varandra i sina
diskurser. Det finns en uppsjö av tidigare forskning att ta del av, men de flesta
artiklar är mer inriktade på ekologiska tjänster i landskapet än kulturen där i. Detta
avsnitt blir därför mer av ett axplock ur den tidigare forskningen kring
resiliensteorin och kulturlandskapet.

Resiliensteorins fader är den kanadensiske ekologen C.S Hollings. I hans
första beskrivning av resiliensteorins grunder behandlades endast hållbarhet inom
ekosystem. I denna undersökning menade Hollings att det inte finns en perfekt
balans inom ekosystemen, som det traditionellt annars antogs inom ekologi. Till
exempel skiftar beståndet av olika arter i ekosystemet från år till år. Arterna kan
till och med periodvis försvinna för att sedan återkomma. Hollings menade att
istället forska kring villkoren runt uthållighet i ekosystemet, vilka faktorer som
ligger bakom skiftningar i systemet, vore mer gynnsamt än det dåtida fokus på att
åstadkomma perfekt balans. Detta speciellt inom ekosystem där människan har
stor inverkan, där vår exploatering förskjuter ekosystemen från den perfekta
balansen.1 I denna undersökning planterades fröet till det som idag är en enorm
kraft bakom akademiska och politiska satsningar.

I dagens resiliensforskning kopplas människa och natur samman i ett socio-
ekologiskt system, inte olikt ett fungerande ekosystem. Till exempel i Liu, J.,
Dietz, T., Carpenter, S.R. et.al. undersökning Complexity of Coupled Human and
Natural Systems begränsas inte av vetenskapsdiscipliners traditionella uppdelning,
naturvetenskap och humaniora. Att bruka perspektiv och tillvägagångssätt från
båda vetenskapliga perspektiv möjliggör upptäckandet av fler mönster och
sammanhang i kulturlandskapet än tidigare. Forskning med detta tillvägagångssätt

1 Holling, C.S. (1973), "Resilience and Stability of Ecological Systems", s. 1, 14-15, 21.
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var förr framförallt teoretiskt baserad snarare än empirisk. Något som har kommit
att förändras under 2000-talet. Det har blivit vanligare att vetenskapliga satsningar
från olika discipliner går samman för att undersöka förbindelsen mellan människa
och natur runt om i världen. Undersökningarna är inte bara geografiskt betingade,
utan studerar även relationen mellan människa och natur i stadsmiljöer och
landsbygd. Platser med stor skillnad i ekologi, socioekonomiska förutsättningar,
politiskt klimat, demografi och kulturer.

Forskningen visar att människans påverkan av naturen är relaterad till
kulturella, ekonomiska och sociala faktorer. Dessa faktorer är inte bara lokalt,
regionalt eller nationellt beroende, utan även påverkade av internationella
omständigheter. Bland annat har förändringar i folkströmningar och resvanor en
betydande effekt på platsers uppfattning, konsumtion och förutsättningar. 2

Tvärvetenskapligheten avslöjar hur kulturlandskapet har en mängd uppfattningar
och värderingar i sig och runt sig; både kulturella och från naturen. Allt från
politik, ekonomi, kultur, estetik finns på dessa platser och kan inte förstås utan att
undersöka platsen som en helhet där alla dessa aspekter samverkar. 

Det finns forskning kring landskapet, natur och kultur i samverka med
varandra som inte direkt är knuten till resiliensteorins ramverk, vilken ändå lyfter
fram relevanta frågor kring uppsatsens ämnesområde. Bosse Sundin tar upp
uppkomsten av landskapet som ett undersökningsobjekt definierat från två skilda
vetenskapliga discipliner i boken Landskapet som arena: vetenskapen,
institutionerna och miljön, 1800-2000. I undersökningen fastställs att två
parallella processer har format landskapet. Den första processen är brukandet av
landskapet, byggnader (exploatering) och olika aktiviteter som påverkat dess
utformande. Den andra är en intellektuell process i vilken två diskurser pågått och
format uppfattningar kring landskapet. Dessa diskurser är den antikvariska och
den naturvetenskapliga. Dessa diskurser har även gett upphov till vissa
värderingsskillnader och vetenskapliga meningsskiljaktigheter kring landskapet. 3

Hur än landskapet brukas, om det bevaras eller beskyddas, om det exploateras
eller används till rekreation, så baseras användningen eller bruket på
vetenskapliga eller ideologiska värderingar som oftast ligger i konflikt med
varandra. Kulturarvssektorn har formats av den antikvariska diskursen, vilken är
formad av till exempel arkeologi och etnologi. Utefter de ideal, värden och
värderingar som finns i denna diskurs utformas en uppfattning kring vad som är
ett arv och vad som är bevarandevärt. Naturbevarande och miljöbeskydd har
däremot formats av en naturvetenskaplig diskurs. Där målet har blivit att minska
människans påverkan på naturen. Detta för att kunna bevara så mycket av en
”orörd” natur som möjligt, utan att egentligen reflektera kring att människan
ibland gett upphov till flera tillsynes orörd naturområdens tillkomst. På så vis har

2 Liu, J., m.fl. (2007), "Complexity of Coupled Human and Natural Systems", s. 1513- 1516.
3 Sundin, B., (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 12.
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olika landskapstyper urskiljts och fyllts med värden. Dessa landskap avgränsas
och tillåter eller förbjuder olika former av användning. Till exempel naturreservat,
turistdestination eller industriminne. Enligt undersökningen har dessa skillnader i
vetenskaplig och ideologisk värdegrund bidragit till att skapa en viss osäkerhet
kring vad som egentligen ska omhändertas av samhället och varför.4

I antologin Cultural Landscapes Balancing Nature and heritage in
Preservation Practice undersöks kulturlandskapets relation till kulturbevarande
insatser. Kulturlandskapet har länge varit ett teoretiskt koncept men är relativt nytt
i kulturbevarandet. Det är ofta ett koncept vilket är missförstått eller ej behandlat
av kulturbevarande professioner. Kulturlandskapet kopplas ofta felaktigt till
”designade” landskap som till exempel trädgårdar, parker eller platser anknutna
till etniska minoriteter.5 Det förknippas även frekvent med platser borta från
människors vardag. Men kulturlandskapet som koncept är större än dessa relativt
smala definitioner. För att studera kulturlandskapet krävs en undersökning av
naturens och människans formande av varandra genom historien, hur de relaterar
till varandra är centralt i frågeställningen kring kulturlandskapet. Oftast antas det
att när människan och naturen lever i synergi med varandra skapas ett
kulturlandskap. Men det finns även kulturlandskap som är definierade utefter
olikheter eller konflikter dem i mellan. Relationen mellan människa och naturen
förändrar kulturlandskapets innebörd.6 Bevarandet gäller inte endast det materiella
utan även det immateriella vilket formar dem båda. Detta innebär att ett
naturområde orört av människan fortfarande kan vara ett kulturlandskap i och med
de tankar, idéer och speciella innebörd det kan inneha vilken formar både
landskapets kultur och historia. Undersökningen tar även upp problematiken kring
olika vetenskapliga discipliners samarbete i kulturlandskapet. Dock ses det inga
större problem kring disciplinernas olika undersökningssätt och tolkning av
kulturlandskapet; eventuella problem bör kunna lösas med ett öppet sinne hos
forskarna. Definitionen av ett kulturlandskap är därför väldigt bred. Platser som
inte anses speciella idag kan fortfarande inneha en signifikant innebörd i ett
historiskt eller naturvetenskapligt perspektiv, beroende på vem det är som
definierar det. Med ett bredare perspektiv på kulturlandskapet så kommer
kulturbevarande professioners tendens att vara passiv i dess bevarande att
motverkas och skapa grogrund för en mer öppen och holistisk bild av världen
kring oss.7

I undersökningen Landscape: from Knowledge to Action undersöks hur
forskning kring det europeiska kulturlandskapet omvandlas till politisk praxis på
en internationell nivå. Eftersom Europa är en väldigt diversifierad kontinent så är
det oundvikligt att det förekommer skillnader länder emellan, även så i

4 Sundin, B. (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 88-92.
5 Longstreth, R. (2008), ”Introduction: The Challenges of Cultural Landscape for Preservation”, s. 1.
6 Longstreth, R. (2008), ”Introduction: The Challenges of Cultural Landscape for Preservation”, s. 2.
7 Longstreth, R. (2008), ”Introduction: The Challenges of Cultural Landscape for Preservation”, s. 16.
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kunskapsinsamling. Et t exempel på det ta är ski l lnaden mellan
kunskapsinsamlingen i norra och södra Europa vilka har olika motivation och
infallsvinklar. Södra Europa är mer fokuserat kring de historiska aktörer som har
format kulturlandskapet. Detta behandlas även i norra Europa men med en annan
motivation till kunskapsinsamlingen kring dessa platser. Det är även skillnad på
tolkningen av kunskapen som finns i kulturlandskapet. Motivationen i norra
Europa är mer politisk i sin natur och därför mer inriktad på direkta lösningar
drivna av kulturbevarande institutioner.8 Undersökningen menar att vetenskapliga
satsningar bör fokusera på att engagera allmänheten till att vara mer verksamma i
kulturlandskapet. Här anses europeiska landskapskonventionen vara ett bra steg
på vägen mot ett förverkligande av detta mål. Ett av målen med forskningen i
antologin är att hitta en applicerbar definition av det ”vardagliga landskapet”; vad
eller vilka det är som skapar dessa platser. I undersökningen av dessa platser finns
förhoppningen att hitta ett mer post-modernt förhållningssätt till landskapet än det
som råder, utan de värderingar som tidigare definierat innebörden av
kulturlandskapet. I detta finns möjligheten att kunna marknadsföra landskapen på
ett bättre och mer givande sätt. För att detta ska vara framgångsrikt i forskning,
allmänt engagemang och marknadsföring måste det tas hänsyn till vilka aktörer
som finns i landskapet och att dessa aktörer värderar olika saker i sin funktion
eller verksamhet. Dessa aktörer kan inte agera utan politiskt understöd. Slutligen
slår undersökningen fast att det finns en vaghet i forskning kring definitioner som
bör undersökas och utvecklas. Dessa definitioner ligger oftast till grund för
politiska beslut vilket gör det angeläget att klargöra vad de syftar till att beskriva.
Ytterligare en motivation för ett klargörande av definitioner är allmänhetens
förståelse och bruk av dem.9

I artikel Vulnerability and resiliens of Cultural Landscapes av Jansen, J, et. al.
kopplas resiliensteorin mer direkt till landskapet. Det kopplas inte endast till
ekologisk påverkan i dessa miljöer. Till skillnad från ovanstående forskning tas
inte de disciplinära skillnaderna med i bedömningen av landskapet. Istället
fokuserar artikeln på vilka sätt landskapets är sårbart och till vilken grad det är
beroende av underhåll i form av förvaltningsmetoder (resurssamling,
resurshantering, industri).10 Forskningen kretsar kring hur kulturlandskapet ska
kunna behålla sin ”ursprungliga” karaktär trots nutidens snabba förändring av
landskapet. Vilket resulterat i att de flesta studier undersöker snabba förändringar
på platser där människan brukar naturen. Undersökningarna fokuserar oftast på
hur djur, växter och naturliga habitat riskerar att försvinna på grund av
människans exploatering. Dessa förändringar innebär även att kulturella yttringar
och levnadsmönster i landskapen inte längre är gångbara. De nya
förutsättningarna i samhället gör att traditionella verksamheter, bruk,

8 Luginbühl, Y. (2008), ”Conclusion”, s. 273-275.
9 Luginbühl, Y. (2008), ”Conclusion”, s. 280.
1 0Jansen, J., m.fl. (2009), ”Vulnerability and resilience of cultural landscapes”, s. 55.
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resursomvandlingssätt inte längre är beroende av landskapet de befinner sig i.
Forskningen visar att det är även ytterst svårt, om inte omöjligt, att återgå till de
förhållanden som gav upphov till kulturlandskapen.11

Undersökningen visar att även om förutsättningarna för vissa kulturlandskap
har försvunnit så finns det fortfarande en del som kvarhåller sin ursprungliga
skepnad och funktion i samhället. Exempelvis kan ett landskap historiskt knutet
till jordbruk nu bevaras i sitt ”ursprungliga” skick för att användas till
fritidsaktiviteter. Eller endast bevaras på grund av att det är en estetiskt tilltalande
plats. Vilket innebär att kulturlandskapet nu börjat fylla nya funktioner i
samhället. Slutsatsen i undersökningen är att det behövs ytterligare intellektuella
och fysiska ansträngningar för att minska på det fortsatta försvinnandet av dessa
platser. Och att försvinnandet av ”traditionella” landskap inte endast beror på
miljöförstörelse utan även kan bero på andra faktorer.12

Som tidigare nämnts finns det disciplinära skillnader i fältet, vilket även tas
upp i artikeln From Cultural Landscapes to Resilient Social–Ecological Systems:
Transformation of a Classical Paradigm or a Novel Approach? Thomas
Kirchhoff, Fridolin s. Brand et.al. Undersökningen understryks hur olika
teoretiska infallsvinklar har olika effekt på det kulturella landskapet och dess
hållbarhet. Men istället för att fokusera på hur de olika teoretiska infallsvinklarna
skapar värdeskillnader och andra konflikter kring tolkningen av landskapet så
poängteras de positiva aspekter av deras samverkan. Undersökningen visar hur
resiliensteorin ser på samhället som ett socioekonomiskt system, mestadels
inriktad på hållbarhetsvetenskap. Fokus av teorin ligger vid hållbar utveckling.
Vilket är i konflikt med den mer traditionella synen på kulturlandskapet. Den
traditionella synen på kulturlandskapet är mer kopplad till konservativa ideal
kring relationen mellan människa och natur. Ett synsätt som motiveras av kultur,
symbolik och estetiska värderingar i det traditionella kulturlandskapet. Båda
infallsvinklar har dock gemensamt att de utgår från samma antaganden, vilka inte
är helt vetenskapligt empiriska i sin utgångspunkt.13 Dessa utgångspunkter är
snarare baserade på kulturellt formade tankar och ideal kring vad som är värt att
studera och bevara. De utgör olika värdegrunder vilka formar sätt att välja ut,
observera, generera och tolka insamlad data. Detta utgör en viss preferens för
specifika natur-, samhälls- och människa-naturförhållanden.14 Det är med andra
ord en skillnad mellan olika discipliners infallsvinkel till landskapet och målen
med dess hållbarhet, men de agerar efter liknande urvalskriterier. Dessa
disciplinära skillnader skapar vissa konflikter i motivationen av ett hållbart
kulturlandskap.
1 1Jansen, J m.fl. (2009), ”Vulnerability and resilience of cultural landscapes”, s. 58-59.
1 2Jansen, J m.fl. (2009), ”Vulnerability and resilience of cultural landscapes”, s. 61-65.
1 3Kirchhoff, T., m.fl.(2012), ”From cultural landscapes to resilience social–ecological systems:
transformation of a classical paradigm or a novel approach?”, s. 49-50.
1 4Kirchhoff, T., m.fl. (2012), ”From cultural landscapes to Resilience social–ecological systems:
transformation of a classical paradigm or a novel approach?”, s. 56.
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Den tidigare forskningen fokuserar mycket kring hur hela områden behandlas
utefter resiliensteorin, vilken effekt miljöförändringar har på kulturlandskap; vilka
disciplinära skillnader som finns i skapandet av kulturlandskap och hur de
motsäger varandra eller hur de kan bistå varandra på olika sätt. Det vetenskapliga
glapp jag försöker fylla med min uppsats är att konkret titta på vilka effekter som
resiliensteorin och de disciplinära skillnaderna har på kulturpolitiken kring
kulturmiljö. För att sedan titta på vilka användningar av kulturmiljön detta
resulterat i och vilka riktlinjer som finns kring platser vilka anses vara mer
värdefulla inom ett bestämt geografiskt område, i detta fall Värmland. En sådan
undersökning har så vida jag vet inte skett, jag anser att det är ett viktigt område
att uppmärksamma.

Det är inte ovanligt att tidigare forskning kring kulturmiljön undersökt
konkreta lokala exempel, men oftast inte kring kulturarvets gestaltning i det
berörda landskapet. Utan snarare hur socioekonomiska och ekologiska mål har
nåtts i samklang med lokala intressen. Jag tänker istället fokusera på en regions
tänkta sammanslagna gestaltning utefter sina kulturmiljöer; därigenom undersöka
vilken effekt de nya förhållningssätten har på uppfattningar kring användningen
av kulturmiljö hos regionala och lokala aktörer.
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Källmaterial och metodredovisning

I uppsatsen undersöker jag, som beskrivits ovan, Värmlands kulturpolitiska
satsningar i anknytning till kulturlandskapet/kulturmiljön och hur de relaterar till
resiliensteorin. Det ingår även en kort beskrivning om det västerländska
kulturbevarandets uppkomst och hur natur och kultur separerats i detta bevarande.

När det kommer till redovisning av kulturpolitiska bestämmelser, strategier
och visioner har jag analyserat propositioner med anslutning till kulturpolitik på
olika beslutsnivåer. På internationell nivå använder jag mig av bland annat
UNESCO-dokument, Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage.15 Vid undersökning av Riksantikvarieämbetets
verksamhet och funktion kring kulturmiljön har jag använt mig av bland annat
FOU-publikationen ”Medborgare, kulturmiljö och planering”16 vilken är utförd
med medel från RAÄ. RAÄs roll har även undersökts i andra källor, som
propositioner och lagar. Lagen jag mestadels undersökt är Kulturmiljölagen
1988:95017, men det finns även nedslag i Miljöbalken.18 Propositioner förekommer
flitigt i undersökningen av attityder, värden och andra aspekter rörande
kulturmiljön och Sveriges kulturpolitik från 1970-talet och framåt. I undersökning
av beslut och attityder kring kulturmiljön på länsnivå har jag studerat deras roll i
propositioner och lagar. Jag har även använt olika publikationer kring strategier
och visioner från Länsstyrelsen i Värmland, som exempelvis Kulturmiljöstrategi
Värmland 19och Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län.20 Valet av
dessa källor är för att få en översikt av det kulturpolitiska ledet, från internationell
till lokal nivå, med fokus främst på Sverige och Värmlands län. Därför har jag inte
undersökt allt som till exempel UNESCO har att erbjuda kring uppsatsämnet;
förutom dokument som verkar ha inspirera Sveriges kulturpolitik. Alla dessa
källor är primärkällor.

För att undersöka det västerländska kulturbevarandets framväxt och
separationen mellan kultur och natur i bevarandet har jag undersökt bland annat

1 5UNESCO, ”Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage”, Hämtad 5
maj 2015, http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
1 6Olsson, K. m.fl.(2013), Medborgare, kulturmiljö och planering: Ett kvantitativt angreppssätt på
medborgardeltagande, s. 1-35.
1 7Kulturmiljölagen 1988:950.
1 8Miljöbalk 1998:808.
1 9Länsstyrelsen i Värmlands län. (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 1-29.
2 0Länsstyrelsen i Värmlands län. (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s. 1-31.
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Bosse Sundins Environmental Protection and National Parks21 och David
Lowenthals Natural and cultural heritage22. Dessa källor är båda sekundärkällor
men båda författarna är väl ansedda auktoriteter inom området. Bosse Sundin var
professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskning behandlar flera
områden, däribland landskapet vilket han undersöker mer ingående i en annan
källa vilken även den förekommer i uppsatsen, nämligen Landskapet som arena:
vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000.23 David Lowenthal är före
detta professor i geografi vid University College London och har fler ingående
undersökningar kring kulturarv, historia, idéhistoria m.fl. som är högt skattade
inom humaniora. Med detta i åtanke anser jag inte att det finns några förhinder att
använda dessa sekundärkällor, eftersom de källor som används för det mesta varit
svåra att få tag i. Primärkällor som använts i kapitlet är bland annat English
Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980,24 Torkel Molins Den
rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska
landskapet25 för att få en så överskådlig och bred uppfattning kring naturen och
kulturens bevarande utan att gå för djupt in på ämnet.

I undersökningen av resiliensteorin har jag använt mig av Crawford Stanley
Hollings Resilience and Stability of Ecological Systems26 vilket anses ha lagt
grunden för resiliensteorin. Jag använder mig även av antologin Resilience and
the Cultural Landscape27 vilket bidrar till en unik insikt i ämnet som inte lätt
erbjuds i andra källor. Det förekommer även flera källor kring resiliensteorin som
till exempel Resilience Management in Social-Ecological Systems: a Working
Hypothesis for a Participatory Approach28 för att lättare komma åt specialkunskap
inom resiliensteorins ramvek.

Som metod kommer jag att använda mig av text- och diskursanalys.
Textanalys lämpar sig bra eftersom majoriteten av historia, propositioner, beslut
och visioner kring kulturmiljön resulterar i dokument. Dessa dokument är vad
som styr arbetet och framtida planer gällande kulturmiljön; det som lett upp till att
vissa områden nu beskrivs som ”kulturmiljöer”. Texterna är en utmärkt källa för
förståelsen av föreställningar kring kulturmiljön och relationerna mellan grupper
eller aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i dessa miljöer. De textgenrer
som jag analysera är varierade vilket framgår i beskrivningen av källmaterialet.
De flesta styrdokument är propositioner från regeringen vilka kan ses som ett
direkt resonemang kring användningen och tolkningen av kulturmiljöer i Sverige.

2 1Sundin, B. (1989), ”Environmental Protection and National Parks”, s.199-226.
2 2Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 81-92.
2 3Sundin, B., (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000.
2 4Wiener, M.J. (1985), English culture and the decline of the industrial spirit 1850-1980.
2 5Molin, T. (2003), Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska
landskapet.
2 6Holling, C.S. (1973), "Resilience and Stability of Ecological Systems", s. 1-23.
2 7Bieling, C. & Plieninger. T. (2012), Resilience and the Cultural Landscape. 
2 8Walker, B., m.fl. (2002), ”Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a
participatory approach”, Hämtad 29 april 2015, http://www.consecol.org/vol6/iss1/art14/.
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Jag använder mig även av rapporter och strategier från inblandade aktörer i
kulturmiljöarbetet i Värmland, dessa dokument är inte lika konkreta som
propositioner och bör istället tolkas som riktlinjer. I analysen av dessa texter
undersöker jag påståenden kring kopplingen mellan kultur och natur;
kulturmiljöns funktion och användningen samt argumentationen som leder till
dessa val och föreställningar.29

För att kunna ytterligare utröna uppfattningar, påståenden och diskurser kring
kulturmiljön i dessa texter använder jag mig av diskursanalys. Med hjälp av
diskursanalys är det lättare att undersöka vad som egentligen sägs om
kulturmiljön i texterna, vilka egenskaper den tillskrivs och hur den betraktas via
språkbruket som förekommer. Med diskursanalys kan vi alltså undersöka vår
perception av omvärlden, hur vi uppfattar företeelser i våra liv. Hur saker och ting
urskiljs, vilka egenskaper som lyfts fram, vilka som inte lyfts fram, hur vi
kategoriserar vår omvärld. Detta blir extra tydligt om vi även sätter diskurserna i
ett kronologiskt sammanhang där vi ser hur till exempel det som idag benämns
kulturmiljön tolkades under 1800-talet. Språkbruket är som sagt viktigt i
diskursanalysen och kommer att hamna i fokus för uppsatsen. Språket används till
att undersöka hur vi delar in, resonerar och tolkar kulturmiljön och dess värden.
Diskursanalysen har ett konstruktivistiskt tolkningssätt, till exempel vårt sätt att
tala om företeelser och sedan vilka praktiker vi formar kring dessa företeelser
påverkar hur vi upplever och förhåller oss till dem. Detta passar utmärkt i
tolkningen av dessa dokument och vilken effekt de har på samhället samt vår
användning av kulturmiljöer. Vad är då en diskurs? En diskurs är regler för och
regelbundenheter i kategoriseringen av språket och praktiken kring ett specifikt
fenomen. Diskurser formar en viss typ av yttrande och attityder kring fenomenet i
fråga. Med hjälp av detta kommer jag undersöka vilka värden, attribut och
intentioner som finns kring kulturmiljön i de undersökta texterna. Detta för att
kunna undersöka hur texterna och diskurserna kring kulturmiljön påverkar
varandra, vilka och vad som tilltalas som viktigt i kulturmiljön, vad som
kategoriseras som viktigt i en kulturmiljö, vad värdet är av kulturmiljön och vad
den har för effekt på samhället.30

Jag har valt att inte åta mig någon form av fältstudie som
undersökningsmetod. Även om detta vore en intressant infallsvinkel i
representationen av kultur- och naturmiljöer, så är det inte helt avgörande för de
beslut som fattas i till exempel styrdokument. Jag har även valt bort intervjuer
som metod. Det vore en intressant infallsvinkel men problematiken ligger i att
hitta ett rimligt antal nyckelpersoner vilka omhändertar eller är viktiga aktörer i
kultur- och naturmiljön. Det skulle helt enkel bli för många intervjuer för att

2 9Boréus, K. (2011), ”Texter i vardag och samhället”, s. 131-138.
3 0Boréus, K. (2011), ”Diskursanalys”, s. 150-164.
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kunna användas effektivt. Ett mer kvantitativt angreppssätt som enkäter vore inte
gynnsamt för undersökningens frågeställning.
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats kommer jag att undersöka Värmlands politiska, ekonomiska,
biologiska och kulturella satsningar kring dagens och framtidens bruk av kultur-
och naturmiljöer i relation till resiliensteorin. Som jag snart kommer att redovisa
har resiliensteorin gjort stort intryck på politiska beslut inom en rad områden i
samhället, däribland även kulturmiljön. Jag kommer i följande kapitel redovisa
vad denna teori innebär. Eftersom resiliensteorin är väldigt bred, kommer jag att
först beskriva denna bredd och sedan hur teorin appliceras på kulturmiljön. 

Resiliensteorin

Resiliens är en förgrening av systemteori. I systemteorier ses människan och
hennes miljö som ett samverkande system. Målet med systemteorier är att se
området i fråga som en helhet, ur många olika perspektiv på samma gång. Det
tenderar till att passa bra i tvärvetenskapliga fält. Där tanken är att det blir lättare
att få olika vetenskapsdiscipliner att använda en gemensam terminologi i studier
av samma fält. Abstraktionsnivån i systemteorin ligger alltså på en ganska hög
nivå. Det leder till en holistisk syn på systemet vilket är föremål för forskning. 31

Människan konsumerar allt mer resurser. Vi förbrukar så mycket att jorden
inte längre kan återhämta sig. År 2014 förbrukade vi ett och ett halvt jordklot av
jordens resurser. Detta innebär att det skulle ta 18 månader för jorden att
återhämta sig från denna förbrukning om inget konsumerades under perioden.
Resurser reduceras till avfall snabbare än avfall kan förvandlas till resurser. 32

Konsumtionen leder till andra miljöpåverkningar; till exempel klimatförändringar
och förlust av biologisk mångfald. Även skogsskövling, gruvdrift och jordbruk på
en allt större skala leder till förändringar vilket miljön inte kan återhämta sig från.
Med andra ord exploateras naturen allt mer av människan. Detta ger upphov till en
dyster framtidsbild vilket resulterat i att det börjar tas olika initiativ runtom i
världen för att vända denna trend. Dessa initiativ är oftast baserade på en syn av
människan som endast konsumenter eller en börda på ekosystemet; dessa synsätt
missar de fall då människan är en essentiell del av välmående och värderade
3 1Skyttner, L. (2005), General systems theory: problems, perspectives, practice, s. 3-4.
3 2Global Footpr in t Network , ”Do we f i t on the p lane t?” , Hämtad 29 apr i l 2015,
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/.
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landområden. Landområden där ekonomiska intressen, kultur och naturen
samverkar i en hållbar synergi. Det är ur dessa exempel som resiliensteorin
kommer.33 

Resiliens är inget nytt koncept inom vetenskapen. Resiliensteorin har dock
blivit en stark drivkraft inom klimat-, samhälls- och utvecklingsfrågor varefter
politiska beslut formas och tas. Vad som är gemensamt för alla former av resiliens
är hur mycket något/någon kan utstå innan det förändras eller förstörs helt.

Resiliens i landskapet
Innan vi går vidare in på varför resiliens anses viktigt i kulturmiljön bör vi först
förstå hur resiliensteorin kan appliceras i landskapet, vad som också kallas ett
”socio-ekologiskt system”.

I resiliensteorin antas landskapet ha vissa gränsvärden eller trösklar som
måste överskridas innan djupgående förändringar sker. Dessa förändringar gör att
landskapet förlorar sin ursprungliga karaktär. Genom historien har landskapet
givetvis ständigt förändrats. Dock mer eller mindre drastiskt beroende på de
förhållanden som lett upp till förändring. I resiliensteorin fokuseras det på
dynamiken bakom förändring, hur den kan anpassas och omvandla förhållanden i
landskapets olika dimensioner. Det handlar alltså om att analysera ett system men
även hur detta systems förändring kan riktas mot en önskvärd trend; att undersöka
och förvalta över ett landskaps förändringar. Centrala begrepp i dessa analyser är;
trösklar och regimskifte, adaptiva cykler och adaptiv samförvaltning.34 Vars
innebörd är:

Trösklar och regimskiften: i resiliensteorin läggs det extra märke till vilka
variabler som är signifikanta inom ett system. Det mest intressanta hos dessa
variabler är utefter vilka rumsliga och tidsmässiga skalor de verkar. Variabler
som är verksamma i förändringen utav socio-ekologiska system är oftast
tidsmässigt långsamma. Exempel på dessa variabler kan vara klimatet,
markanvändning eller människors värderingar. Men det finns även variabler
som skapar förändring snabbt; så som eldsvådor, plötsligt förekommande
giftutsläpp och sociala revolutioner. Socio-ekologiska miljöer, i detta fall
kulturmiljöer eller landskap, antas kunna motstå en viss grad av förändringar i
struktur eller funktioner innan en form av tröskelvärde nås vilkens
överträdelse leder till förändring av hela systemet. Förändringarna kan
komma i form av till exempel folkutvandringar eller ekonomiska rubbningar.
Dessa trösklar skiljer sig åt från variabel till variabel, eller mellan
kombinationer av olika variabler. När dessa trösklar överträds kan systemet

3 3Plieninger, T. m.fl.(2012), Resilience and the Cultural Landscape Understanding and Managing Change in
Human-Shaped Environments, s. xiii.
3 4 Bieling, C., m.fl. (2011), "Cross the border - close the gap: Resilience-based analysis of landscape
change", s. 86-89.
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inte längre lindra effekten på något sätt och förändrar därför karaktär. Detta
kallas i resiliensteorin för regimskifte.35 Det kan innebära negativa effekter
som förstörelse av ekosystemet i landskapet. Till exempel skulle en sjö klara
vissa mängder föroreningar innan flertalet av sjöns funktioner inte längre
skulle vara gångbara. Till exempel som habitat för vissa djurarter och växter,
rekreationell användning och dricksvatten.36 Förändringen kan även ske som
resultat av sociala förändringar, agrikulturella framsteg eller andra
förändringar som övergivelse eller urbanisering.37 En av de starkaste krafterna
bakom förändringar i landskapet är globaliseringen. Globaliseringen leder till
en allt högre spridning av teknologi, fler investeringar i land,
informationsflöden ökar, migrationsflöden ökar, den globala marknaden blir
starkare. Beslut kring vad som kommer att hända med och i landskapet tas på
orter lång bort. Allt detta har effekt på hur landskapet brukas och formas.38 

Adaptiva cykler: Kan beskrivas i fyra vanligt förekommande faser av förändring,
vilka faller in i varandra i en form av loop. Denna loop består av en tillväxt-
o c h k o n s e r v e r i n g s f a s , f r i g ö r e l s e / u t l ö s n i n g s - o c h
omorganiserings/förstörelsefas där omvandlingsfasen går tillbaks i
tillväxtfasen. De första två faserna, tillväxt och konservering, är sakta i sin
framfart. I naturen handlar det om tillväxt och konservering av biomassa,
medan socio-ekologiska system även involverar människan och socialt
k a p i t a l . D e t v å s e n a r e f a s e r n a , f r i g ö r e l s e / u t l ö s n i n g s o c h
omorganisering/förstörelse, är relativt snabba processer karaktäriserade av
osäkerhet, nymodighet och experimenterande. Denna fas är viktig i
planeringen kring kultur- och naturmiljöer eftersom de leder till antingen
destruktiva eller kreativa förändring av och i systemet. 39 Flera kulturmiljöer
förefaller befinna sig i senare delen av konserverings fasen. Medan de flesta
fält inom natur- och kulturvård uppmärksammar till mestadels tillväxt- och
konserver ings fase rna , fokusera r r es i l i ens teor in i s t ä l l e t på
omorganisations/förstörelsefasen. Det resiliensteoretiska fokus ligger alltså på
hur ett system ska handskas med förändring på ett konstruktivt och givande
sätt.40

Adaptiv samförvaltning: syftar på att samarbetet mellan flera olika organisationer,
intressenter och andra berörda parter i kulturmiljön. Vars samarbete förväntas
främja högre flexibilitet och adaption genom lärande och konstant

3 5Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 16.
3 6Scheffer, M., m.fl. (2001), ”Catastrophic shifts in ecosystems”, s. 591–592.
3 7MA (Millennium Ecosystem Assessment). (2005), Ecosystems and Human Well-being: Synthesis Report, s.
6.
3 8Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 8.
3 9Holling, C. S. m.fl. (2002), ”Resilience and Adaptive Cycles” , s. 33-35.
4 0Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”,  s. 17-18.
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förbättring.41 I denna adaptiva samförvaltning är experimenterande,
övervakning och utvärderande genom ”learning-by-doing” viktigt.
Genomgående samarbete och maktdelning mellan aktörer, förbättring av
sociala förmågor och inkluderande av olika vetenskapliga discipliner viktiga
komponenter. Adaptiv samförvaltning anses vara en av hörnstenarna i en
hållbar utveckling som påverkar system vilka innefattar både människa och
natur.42 Den är med andra ord essentiell för ett förstärkande av systemets
”resiliens”.

Förändringar i landskapet uppfattas som en effekt av ett komplext samspel mellan
naturen och samhället i resiliensteorin. Resiliensteorin är intimt sammanlänkat till
teorier kring ekosystemet. Den kan användas som ett deskriptivt verktyg, dock
används det allt oftare som en hanteringsmodell för att skapa ett mer hållbart
samhälle. Speciellt på föränderliga platser där framtiden är ovis på ett eller annat
sätt.43 Det har blivit allt mer populärt att inräkna kulturmiljöer eller
kulturlandskapet som en essentiell del av ett hållbart samhälle. Men vad är då
dessa kulturlandskap/kulturmiljöer? Och varför är resiliensteorin ett så lockande
verktyg att använda i dem?

Kulturmiljö, landskap eller kulturlandskap.
Vad som gett upphov till och format människans många olika kulturer har i
århundraden, kanske årtusenden, varit debatterat. Vare sig det handlar om en
essentiell ”folksjäl” eller om det är beroende på en rad strukturer som
påverkar/påverkas av individen så står en sak klar; människors liv, kultur,
ekonomi, formas av och formar landskapet de lever i. En kultur kan helt enkelt
inte existera någon längre period om den inte lever i harmoni med sitt landskaps
förutsättningar. De resursutvinningsmetoder människan använder sig av, vilka
resurser de får ut av detta formar kulturen, den sociala ordningen och naturen
kring människan.44 Resursutvinningen formar även landskapet på sätt som inte
alltid är självklara. Olika arter av djur och flora gynnas på olika sätt beroende på
människans förändringar av landskapet. Det är med detta i åtanke som gör att
länken till resiliensteorin ter sig nästan självklar, människa och natur formar
varandra; människan och dess kultur är intimt länkade till ekosystemet. 

I början av kapitlet nämnde jag att människans förbrukning av naturliga
resurser är oroväckande hög, och att den förväntas öka om inte drastiska steg tas
för att motverka denna trend. Och i sanning står Europa inför många sociala,
ekonomiska och miljöbeslut vilka har med kulturella användningar och

4 1Berkes, F., m.fl. (2007), Adaptive co-management: collaboration, learning, and multi-level governance, s.
1-6.
4 2Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to resilience”,  s. 18.
4 3Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to resilience”, s. 18.
4 4Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to resilience”,  s. 5.
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innebörder av landskapet att göra. I detta syfte fungerar ”landskapet” som en bra
förklaringsmodell för den rumsliga dimension i vilken människa och natur
samverkar. Landskapet är ett svårt koncept att få grepp om, det finns lika många
tolkningar kring begreppet som det finns vetenskapliga discipliner.45 Landskap,
kulturlandskap och kulturmiljö kan verka snarlika i sin definition, största
skillnaden är dock att kulturmiljön är mer inriktad på den fysiska miljö vilken är
påverkad av människan och vittnar om geografiska eller historiska sammanhang. 46

Ofta är dessa definitioner är utbytbara med varandra utan att orsaka någon större
förvirring. I översättningen av landskap och kulturmiljö till engelska samlas båda i
o r d e t Landscape e l l e r Cultural Landscape. Något som kan förvirra vid
översättningar. Något som kan förklara uttryckens snarlikhet. 

För att underlätta i den mångfald av narrativ och diskurser vilka kretsar kring
landskapet som koncept, med flertalet olika tolkningar runt om i världen, riktar
jag mig mot den europeiska diskursen. Den europeiska förståelsen av landskapet
kan förslagsvis delas upp i tre delar: 

Landskap är miljöområden som påverkats eller modifierats av människan. Vilket
kan anses vara en ganska bred definition, som syftar till att göra definitionen
så värderingsfri som möjligt.

Landskap är högt värderade platser i det mänskliga landskapet vilka är hotade av
förstörelse, förändring eller är i riskzonen för att försvinna. Här laddas
landskapet med funktionen av ett arv, till exempel som en landsbygd med
högt estetiskt värde eller biologisk mångfald. Det är en ganska vanligt
förekommande syn i relation till agrikulturella, natur- eller kulturvårdande,
samhällsplanerande sektorer. 

Landskap är platser med viss mening för olika etniska grupper i en given kulturell
eller socioekonomisk kontext. I denna tolkning av landskapet spelar kognition
hos människan roll. Vilka kulturella värden människan fäster på sin fysiska
omgivning. Det är hur landskapet förvandlas av människans perception,
uppfattning och hur den mentalt struktureras inom vissa sociala grupper i
samhället.47

Detta tydliggörs i flera politiska beslut och definitioner runtom i Europa. I
Europeisk Landskapskonvention Florens, 20.10.2000, en konvention vars syfte är
att lyfta fram vikten av väl förvaltade landskap, definierar landskapen som:

4 5ESF. (2010), Landscape in a Changing World. Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society.
Science Policy Briefing 41, s. 2.
4 6Riksantikvarieämbetet. (2007), Kulturmiljön som resurs, s. 32.
4 7Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to resilience”, s. 14-15.
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”Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller
mänskliga faktorer.”48

Anledningen till att jag går efter denna definition är att den ligger till grund för
Sveriges initiativ i området, och där med även är Värmlands rättesnöre.
Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige efter att regeringen
ratificerat den. Men det är inte första steget mot definitionen kring landskapet
eller kulturmiljön i Sverige. I Regeringens proposition 1998/99:114 Kulturarv
kulturmiljöer och kulturföremål definieras kulturmiljön som:

Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade uttrycket för människans materiella och
immateriella påverkan på den omgivande miljön. Kulturmiljöer är områden där det finns
historiskt och geografiskt samband betingat av den mänskliga påverkan och prägling som
utformat eller bidragit till att utforma platsen eller på annat sätt ge den en mening.49

Som vi ser är landskapet brett definierat och kan beskrivas på många olika sätt
beroende på infallsvinkel; som ett resultat av en komplex samverkan mellan
människors idéer, sociala strukturer och den fysiska påverkan människan haft på
naturen och miljön, där naturkrafter och människans aktörskap är oskiljbara. 50

Därför är det viktigt att det inom studien av landskapet/kulturmiljön krävs en
holistisk syn på landskapets funktioner, i enlighet med resiliensteorin.
Landskapets form, funktioner, processer och kontext är aspekter som måste
beaktas, något som sällan kan göras utefter en vetenskaplig disciplin.51 

Landskapet som ett fenomen är sedan länge studerat av många olika
vetenskapliga fält. Men det är bara under de senaste årtionden som det har blivit
relevant att involvera flera discipliner inom bevarandestudier och
bevarandeinitiativ; till exempel organisationer som Stockholm Resilience Center
vilka länkar samman kulturell och biologisk mångfald till landskapet, med målet
att se människa och natur som en helhet.52 Målet är att skapa ett hållbart landskap.
Det finns förslagsvis fem dimensioner som gemensamt leder till ett hållbart
landskap53, vilket även länkar samman med den Europeiska diskursen kring
landskapet:

Miljömässig hållbarhet, där miljön och människan ständigt påverkar varandra.
Miljömässig hållbarhet kräver en god och medveten infrastruktur i landskapet;

4 8Counci l o f Europe , ”Europe isk landskapskonvent ionen” , Hämtad 29 apr i l 2015,
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/swedish.pdf.
4 9Prop. 1998/99:114. Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål, s. 19.
5 0Widgren, M. (2004), ”Can landscapes be read?”, s. 460-464.
5 1Palang, H. & Fry, G. (2003), Landscape interfaces, s. 1-10.
5 2Stocholm Resilience Center, ”Om Stockholm Resilience Center”, Hämtad 29 april 2015,
http://www.stockholmresilience.org/21/hem/om-oss.html.
5 3Selman, P. H. (2008), ”What do we mean by sustainable landscape?”, s. 24–26.
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en grön infrastruktur. Där till exempel djurliv/vegetation i ekosystemet får
utrymme för deras naturliga habitat och livscykler. Hållbarhet i miljön innebär
även att landskapet ska uppnå relativ stabilitet utefter självreglerande
funktioner. Detta innebär inte att miljön är statisk. Snarare att miljön kan
återhämta sig självt från olika former av påverkan. Om människan är den
drivande faktorn bakom påverkan bör det övervägas ifall rådande funktioner i
systemet kan återhämta sig eller forma sig efter nya rådande förhållanden. 

Ekonomisk hållbarhet i relation till ett kulturlandskap förknippas oftast till de
estetiska värden i landskapet som kan tänkas locka turister. Intäkterna från
turismen bidrar sedan till att platsen är hållbar rent ekonomiskt för dem som
är bosatta i den. Dock är det oftast andra ekonomiska aktiviteter som skapat
dessa kulturmiljöer. Det händer att dessa ekonomiska aktiviteter, till exempel
resursutvinning eller andra industrier, inte längre är gångbara i dagens
ekonomiska klimat och därför tvingas upphöra på platsen. Detta förändrar i
sin tur landskapets förutsättningar om inte inkomsten ersätts av något annat.
Allt som oftast handlar det om olika bidrag ämnade till att bevara en
ekonomisk hållbarhet som bevarar vissa aspekter i kulturmiljön. En sådan
lösning fungerar dock inte i längden. Det är som att hålla landskapet vid liv
med hjälp av artificiell andning. I hjärtat av en hållbar ekonomi i landskapet
ligger föreställningen av positiva cirklar, där landskapets inre ekonomiska
förutsättningar och produktion gör platsen attraktiv för producenter att
fortsätta underhålla och befästa metoder som formar landskapet. Ett exempel
på detta är produkter med stark lokal anknytning vilket gör dem attraktiva på
marknaden. 

Social hållbarhet i landskapet ses oftast som hur lokalbefolkning eller andra
berörda sociala grupper kan delta och inkluderas i beslutsfattande processer
samt deras tillgång till landskapet. Dessa funktioner är givetvis grundläggande
men inte nog för att skapa hållbarhet. Platsens värde reflekteras genom hur det
uppfattas av människan; vilka narrativ som landskapet innehåller och
reflekterar. Det är en avgörande aspekt i hur vi navigerar och brukar
landskapet; det kan innehålla både positiva och negativa konnotationer på en
och samma gång, inkludering och exkludering. I skapandet av ett socialt
hållbart landskap gäller det därför att inkludera så många röster som möjligt
av de som berörs av landskapets utformning och narrativ. Helst i form av
lokalt deltagande. 

Politisk hållbarhet syftar till att landskapet har en effektiv eller i alla fall adekvat
styrningsstruktur för både offentliga och privata intressen. Det politiska har en
avgörande roll i vilka som anses tillhöra eller inte tillhöra landskapet. Politik
och industri har under vår tid alltid varit så nära sammanbundna att det skulle
vara svårt att separera dem, inte minst fysiskt i landskapet. Deras intimitet är
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möjligen ett krav för ett hållbart landskap. Dess funktion är att förena och
inkludera offentliga och privata intressen i beslut rörande landskapet på ett
hållbart sätt. Många politiska initiativ tas för att åstadkomma detta. Till
exempel det tidigare nämnda Europeiska Landskapskonventionen vars mål är
att befästa planering, beskydd av, och förvaltning av landskapet. Bland annat
genom att stärka institutionella ramverk och att inkludera allt fler människor i
dess beslut och implementering. Förutom detta spelar politiken även roll på
vilket sätt miljöfrågor behandlas, vilka miljövänliga lösningar som eftersöks i
samhället i stort. 

Estetisk hållbarhet är en tämligen unik aspekt knuten till landskapet. Estetiken i
ett landskap har varit en historisk drivkraft bakom bevarande. Inte bara på
grund av naturens skönhet utan även som ett tecken på välmående funktioner
inom det ekologiska systemet. Hur landskapet uppfattas utefter dess estetik
laddar det med värde. Likt hur landskapet laddades med värda av olika sociala
grupper. Att bevara det estetiska i landskapet är mer komplicerat än att endast
skydda det från förändring. Landskapet fylls av olika narrativ beroende på hur
denna estetik tolkas av betraktaren. Hur olika attribut tolkas är beroende på
hur kringliggande samhället uppfattar dem. Vindkraftverk kan antingen vara
monstruösa eller vackra beroende på politiska, kulturella och/eller sociala
värderingar. 

Det är lätt att anta att alla landskap bör eftersträva bevarande utefter dessa
beskrivningar, men givetvis bör inte alla landskap och deras system bevaras, likt
ekologiska cykler. Det finns system i och utanför landskapet som har
överväldigande negativ påverkan på andra värdesatta aspekter som ändå är
stabila.54 T i l l e x e m p e l förorenade vattensamlingar eller negativa
samhällsstrukturer. Detta understryker att resiliens, eller hållbarhet, inte alltid är
eftersträvansvärt eller en universell lösning i landskapet. I skapandet av en hållbar
framtid där landskapet har en funktion i samhället bör utveckling av värdefulla
landskap inte endast baseras på expertråd. Utan måste vara del av en demokratisk
process. Det som bevaras idag är en reflektion om våra samtida tankar och idéer,
som i framtiden kan uppfattas på helt skilda sätt. Det gäller därför att göra så
inkluderande och samhälleligt godkända beslut som möjligt.55

Med dessa beskrivningar kan slutsatsen dras att både resiliensteorin och denna
syn på landskap gemensamt strävar efter att beskydda, förvalta och planera kring
naturresurser i ett specifikt ekosystem och/eller geografiskt område. Båda
fokuserar på samverkan mellan människa och natur. Där de i en komplex relation
formar varandra i anknytning till inre och yttre förändringar. Därigenom formas
5 4Walker, B., m.fl. (2002), ”Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a
participatory approach”, Hämtad 29 april 2015, http://www.consecol.org/vol6/iss1/art14/.
5 5Selman, P. (2012), ”Landscapes as integrating frameworks for human, environmental and policy
processes”, s. 43.
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även politisk argumentation och förvaltningsfrågor. Resiliensteorin har, som
tidigare beskrivits, haft stor dragningskraft på en global arena i diskursen kring
den globala miljöpåverkan och de förändringar människan gett upphov till. På
samma sätt har synen på landskap, eller kulturmiljöer, format natur- och
kulturbevarande initiativ på en regional nivå.56 

5 6Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 19.
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Kultur- och naturarvens tillkomst och relation

I detta kapitel kommer jag att kort redogöra för uppkomsten av kultur- och
naturbevarande i västvärlden för att sedan undersöka Sveriges kultur- och
naturbevarande fram tills idag. Detta för att kunna sätta en kultur- och
miljöpolitisk bakgrund i perspektiv till den utveckling som sker i dagens svenska
kulturpolitik och den värmländska kulturmiljön. Tanken med detta kapitel är även
att redogöra för hur värde och värderingsskillnader mellan kultur och natur
uppstod samt att visa vilka diskurser som fortfarande hänger kvar i dessa värden
och värderingar.

Kultur- och naturarvet tar form i västvärlden

Att kulturarv och naturen uppskattas på det sätt det gör i dagens västerländska
samhälle är inte en självklarhet. Det finns många alternativa sätt att minnas och
hedra tidigare generationer bland andra kulturer runtom i världen än att bevara
materiella ting. Exempelvis i Kambodja där det finns århundraden av en lång oral
tradition. Istället för att minnas via monument, ikoner eller liknande är bäraren av
tidigare generationers lärdom, historia och moraliska ordspråk, sentenser och
aforismer mycket viktig. De är ett viktigt verktyg till att lära och minnas inom den
kulturen.57 Men hur formades då dagens kulturbevarandeväsen i västvärlden till
det den är idag? 

För att kulturarv ska uppfattas som just ett ”Arv”, något med stor betydelse
för befolkningen, måste det på något vis skiljas från att vara ”vardag” och istället
”laddas” med vördnad, detsamma gäller naturen. Ett sådant synsätt på kulturarv
tog inte form förrän under renässansen. Under medeltiden var naturen, landskapet
och tecken på en forntid endast en del av det vardagliga syndiga livet. Kristna
kyrkans makt var stark och allt som inte ämnade till spirituell utveckling var
ovälkommet.58 1400-talet och framåt började naturyttringar och manifestationer
från antiken hamna i blickfånget för lärda och konstnärer. Lämningar ansågs inte
var av någon konsekvens till att börja med, det som var av intresse var de texter

5 7Locard, H. (2004), Pol Pot's Little Red Book: The Sayings of Angkar, s. 3.
5 8Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 82.
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och inskriptioner som kunde hittas. Arkitektoniska lämningar som hittades
förenades eller efterliknades i samtidens konstruktioner och arkitektur. 

Under 1600-talet rådde uppfattningen att förruttnelse genomsyrade alla
skapelser på jorden, vilket gjorde att de lärda aldrig försökte ingripa i den för dem
oundvikliga upplösningen av dessa spår från antiken. Under 1700-talet var naturen
fortfarande något alldagligt, men det som människan kunde åstadkomma i den
beundrades. Jordbruket och ingenjörskonstens framsteg, dess effekt på landskapet
sågs upp till, strävades mot. Vild och otämjd natur sågs däremot som något otäckt,
något farligt vilket gick till spillo; Gud hade lämnat sin kreation imperfekt för att
människan skulle kunna fullända den. Upptäckter från antiken, så som Pompeji
och Herculaneum avslöjade ett förgånget höljt i dunkel. Dessa lämningar från
tidigare samhällen var dock inget mer än kuriosa, de var ännu inte sedda eller
tolkade som tecken på antikens geni.59

Det var på 1800-talet som både naturen och antiken började beundras. Detta i
anslutning till förändringen som skedde under seklet i kombination med
romantikens idealiseringar. Bevarande och skydd mot fysiskt förfall, förintelse
och olika oförsiktigheter blev allt viktigare. Tanken kring bevarandet av
fornlämningar kom från den snabba och allomfattande förändring det
västerländska samhället genomgick under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Bland
annat gjorde den franska revolutionen och den industriella revolutionen att det
förgångna upplevdes som långt gånget och oersättligt. En annan kraft greppade
även det västerländska samhället och förhöjde upplevelsen av anknytning till och
identitet från forna monument; nationalismens intåg gav dessa monument rollen
av historiska vittnen, mer tillförlitliga och övertygande än historiska dokument. 60

Den dåtida litterära sfärens vurmande kring fysiska souvenirer, naturskönhet och
minnen vilka införde dessa värderingar i den allmänna tanken. Allt detta
sammanslaget gav upphov till ett ideal där vördnad och bevarande av antika
byggnader och forntida monumentala lämningar uppmuntrades och uppskattades 61.

Naturen blev inte sedd på samma sätt som dessa byggnader eller monument;
någon form av naturbevarande skedde inte förrän under 1840-talet, då George
Perkins Marsh, en amerikansk vetenskapsman, publicerade Man and Nature där
han exponerade de skadliga effekter människan haft på naturen och landskapet i
sin förvandling av dem. Först nu kom uppfattningen att människans brukande av
landskapet även hade negativa effekter på naturen. Till exempel hade skövlingen
gett upphov till erosion vilka ledde till en rad konsekvenser, så som jordskred och
översvämningar. George Perkins Marsh menade att om bruket av naturen fortsatte
på samma sätt skulle jorden bli lika karg och obrukbar som månen.62 Man and
Nature blev ett pionjärverk. Förändringar som människan bidrog till i landskapet

5 9Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 82-83.
6 0Lowenthal, D. (1998), The heritage crusade and the spoils of history, s. 64.
6 1Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 83.
6 2Marsh, G.P. (1864), Man and nature: on physical geography as modiefied by Human Action, s. 41-43.
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och miljön sågs i ett helt nytt ljus. Människan gick från att vara Guds händer på
jorden till att bli Förstörare av naturen. Nu förespråkades ett försiktigt
omhändertagande av naturen för att inte förstöra jorden och därmed civilisationen.

Efter Man and Nature förespråkades bevarande av naturresurser allt flitigare
vid sidan av den fortsatta trenden av vördnad för antika monument och lämningar.
Det var en känsla av förlust och nostalgi som drev behovet av att bevara antikens
lämningar och naturen, vilket var ett resultat av de enorma och allomfattande
förändringar i vardagen. Genom att bevara dessa lämningar och naturen bevarades
även ideal som de var stöpta i. Eller snarare de ideal som tolkats ur dem. I de
forna idealen låg vägen till ett välmående samhälle, till social hälsa vilken blivit
förlorad i den nya tidens arvs- och rotlösa fabriksarbete i de överbefolkade
städerna.63 Kulmen för detta tänk i västvärlden och insatserna som följde kom
under 1900-talets början. 

Europa som länge brukat sitt landskap och hade fler idealiserade spår från
tidigare generationer riktade in sig på att bevara det förindustriella arvet. 64 Arv
som högt skattade lämningar, forna seder och bruk, sedvänjor. Platser där dessa
sedvänjor och de byggnader som användes replikerades och återskapades. De blev
allt mer populära, ett tydligt exempel på detta är Artur Hazelius och hans arbete
vid Skansen. Lagstadgor för bevarande av dessa arv blev allt vanligare runt om i
Europa.65 Bevarande av något svunnet och av samtiden oförstört var den drivande
kraften.

Förespråkarna och omhändertagna av dessa arv, både kultur- och naturarv, såg
uppgiften som en plikt nedärvd från tidigare generationer. Som de hade i uppgift
att omhänderta för att slutligen vidarebefordra till framtida generationer. I vida
drag kan det beskriva som ett försök att inte låta de stora samhällsförändringarna
under dåtiden förändra kulturen och naturen till något helt främmande och
väsensskilt från de föregående generationernas tradition och livsvärld. Arvet,
oavsett om det var naturen eller kulturen, skulle brukas på ett förnuftigt och
förvaltande sätt.66

Men det var inte fråga om någon bevarandehysteri bland allmänheten. Det
snarare en gemensam sak bland flera inflytelserika eldsjälar. Bevarande av
specifika landskap eller kulturarv var likt idag tvungna att motiveras på fler
grunder än endast affekt. Kanske var det tvunget att motiveras ännu tydligare än i
dagens politiska miljö där kultur och klimatet är en het fråga på både nationell och
internationell nivå. Ett talande exempel för den attityd som rådde, i alla fall rent
politiskt, var det svar en amerikansk senator gav vid förfrågan att bevara ett stort
landområde för eftervärlden: ”What’s posterity ever done for me?”. Det är alltså
inte någon slump eller samtida företeelse att kultur- och naturbevarande än idag

6 3Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 83-84.
6 4Wiener, M.J. (1985), English culture and the decline of the industrial spirit 1850-1980, s. 27-40.
6 5Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 84.
6 6Ruskin, J. (1849), The Seven Lamps of Architecture, s. 407-410.
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huvudsakligen motiveras och värderas efter ekonomisk vinst, det är snarare en
tradition.67 Kultur och kulturarv beskrivs idag som ovärderligt, identitetsskapande
och något som bidrar till sammanhållning i turbulenta tider. 68 Trots detta förstärks
ständigt den ekonomiska aspekter hos dessa två, oftast i form av turism. Både
UNESCO och Riksantikvarieämbetet menar att kultur, kulturarv och naturarv
spelar stor roll i samhällsutveckling. Ekonomisk tillväxt är alltid del av denna
ekvation.69 En observation är att det ekonomiska fokus inte är begränsad till vår
samtid, det som är nytt är snarare på vilken skala detta sker och att det definieras
som ekonomisk hållbarhet.

Naturen som arv i Sverige
Naturen har länge ansetts vara vacker och värd att bevara i Sverige. De första
lagarna kring nationalparker och naturminnesmärke kom år 1909. Detta var
samma år som Naturskyddsföreningen grundades, vilket var resultatet av de
bevarandevindar som blåste i resten av Europa. Naturen och livet innan
industrialiseringen upplevdes som försvinnande, nästintill förlorat. Naturens djur
och fauna var hotade av föroreningar. Dessa tankar spreds snabbt i Sverige och
motiverade den svenska riksdagen till att undersöka hur Sverige skulle skydda sin
natur och sina naturminnesmärken mot olika hot. Detta ledde till
Naturskyddsföreningens grundande.70

Grundandet av Naturskyddsföreningen var alltså på inget sätt unikt; liknande
initiativ gjordes över hela västvärlden.71 Naturskyddande lagverk träder i kraft runt
om i Europa under det första årtiondet av 1900-talet, till exempel i Frankrike,
Preussen och USA. Det var ett samtida internationellt uppmärksammande av
naturen i relation till nationen, en helt ny aspekt av nationens kulturarv. 72

Även om dessa tankar hamnade i nationellt fokus hade antikvarier i Sverige
redan uppmärksammat runstenar, gravhögar, olika naturminnesmärken runt om i
landet under 1600-talet. Uppmärksammande av naturminnesmärken berodde dock
till mesta del på att antikvarierna inte var säkra på om det var kulturella lämningar
eller naturliga formationer. Dock ansågs landskapen runt gravhögar vara en del av
själva gravens betydelse.73

6 7Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 85.
6 8UNESCO, ”Protecting Our Heritage and Fostering Creativity”, Hämtad 29 april 2015,
http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity.
6 9R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t , ” S a m h ä l l s p l a n e r i n g ” , H ä m t a d d e n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 ,
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering.
7 0Sundin, B. (1989), ”Environmental Protection and National Parks”, s. 199-207.
7 1Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 9.
7 2SOU 1935:26 Ecklesiastikdepartementet, statens betänkande med förslag rörande det svenska
naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets
verksamhet, s. 118, 126, 145.
7 3Molin, T. (2003), Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska
landskapet, s. 36-44.
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Under 1800-talet blev det allt vanligare att se naturen som en del av
folksjälen; där naturen fostrade människan till sitt sanna väsen, alla folk hade en
unik själ driven direkt ut naturen. Naturen formade folkets lynne och egenskaper.
Detta var del av romantikens ideal vilka nämnts i tidigare kapitel. Sverige
formades av istidens gigantiska glaciärer vilka gjorde intryck på landskapet.
Inlandsisens påverkan på jordskorpan och den efterkommande landhöjningen var
ett rent fysiskt uttryck för Sveriges väg mot civilisation och vår folksjäl. Även så
formades även Sveriges många olika dialekter av naturen. Än idag finns
uppfattningen att landskapet formar våra attityder och beteenden.74 

Vid 1900-talet greppade nationalismen tag i Sverige och spelade allt större
roll i beslutsfattande och kulturella tolkningar. Naturen och naturminnesmärken
användes till att underblåsa den nyfunna patriotism som nationalismen bidrog till.
Den gamla formen av patriotism formade och formades av stolthet i historiska
händelser och militära triumfer. I den nya formen av patriotism var den svenska
naturen en viktig bärare av stolthet. Naturen hade nu större betydelse än historier
kring hjältar och krigare från svunnen tid.75

Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå i vilken nationalistisk anda
konceptet kring nationalparker uppstod. I nationalparkerna skulle essensen av den
svenska andan och där med naturen bevaras och visas upp. De platser som blev
utsedda till nationalparker ansågs vara en stor del av den svenska nationella
identiteten av experter. Speciellt den norra delen av Sverige, så som Lappland och
Norrland, ansågs vara den som mest format Sverige och svenskarnas ”folksjäl”.
Det var den karga naturen, bergen, skogen, de öppna vidderna som
förkroppsligade Sverige och svenskarna mest.76 Denna romantiska syn på naturen
och dess formande av invånarna var tydligt i den samtida litteraturen; ett tydligt
exempel på denna föreställning är den värmländska författarinnan Selma
Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.77 

Det är inte heller någon slump att denna romantiska syn sammanföll under en
period då den svenska vetenskapen hade riktat sin blick mot att undersöka och
inventera vilka naturliga resurser som fanns i landet. Geologi och biologi var de
ledande disciplinerna i detta åtagande och där med även deras respektive
vetenskapliga trender; nämligen teorier kring istidernas formande av landet och
evolutionsteorin. Genom att undersöka den uråldriga och orörda naturen i norra
Sverige så skulle det gå att utröna svenskarnas ”sanna väsen”. Genom att skydda
dessa områden skyddas även landets historia och identitet. Naturen var det som
format ”Svensken”.78 En uppfattning som fortfarande finns i resiliensteorins
resonemang, fast inte beskrivet på samma sätt. Naturen definieras som viktig för
7 4Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 10-11. 
7 5Sundin, B. (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 202.
7 6Sundin, B. (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 208. 
7 7Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 12.
7 8Nordlund, C. (2001), Det upphöjda landet. Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av
Sverigesförflutna, 1860–1930, s. 206.
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oss inte bara som resurs utan även som kopplad till vårt beteende och vår kultur.
Förändras naturen så förändras vi.

Likt i resten av västvärlden var uppfattningen att naturen skulle bevaras åt
framtida generationer. Och att dessa platser skulle vara så orörda av människan
som möjligt. Ambitionen var att bevara en urskog, en rullstensås, ett träsk. De
utvalda platserna var trots ambitionen att de skulle vara orörda av människan,
alltid del av en historisk innebörd eller hade en sägen kring sig. Mycket likt den
kulturbevarande tanke på museum där föremål som är mest exemplariska, vackra
och historiskt signifikanta ska bevaras för att illustrera en helhet. Det var även lite
kuriosakabinett kring urvalet av natur som skulle bevaras; eftersom ovanligt
utformade träd, missbildningar och andra udda ting även var del av urvalet gjord
av Naturskyddsföreningen.79 Kulturarvens och naturminnenas urval är nära
besläktade i Sverige. Språklig har kultur och natur legat väldigt nära varandra i sin
ursprungliga praxis och terminologi. Ta till exempel ordet naturminnesmärke som
är en blandning mellan natur och kulturminne. Ett ord som saknar motstycke på
engelska. Detta kan förklara varför nya definitioner som landskap, kulturlandskap
och kulturmiljö ses som självklarheter i bevarandesammanhang. 

Likt resten av västvärlden hade tidigare bevarandesinitiativ varit riktade mot
fornminnen vilka vittnade om landets föreställda storhet. Som beskrivet uppnådde
även naturen en liknande status, där förstörelsen av unika naturmiljöer likställs
med åverkan på ett fornminne. Förstörelsen av dessa naturmiljöer kunde betraktas
som förstörelsen av en utomhusavdelning på Naturhistoriska Museet. Detta
medförde även det paradoxala problem vilket bevarandet av fornminnen även
stöter på; att bevara innebär även att tinget fryses i tiden. Det är fast i en punkt av
historien men ska ändå illustrera en levande historia. Likaså hände med
naturminnesbevaring. Fokus hamnade på att bevara vad som antogs vara en
urgammal och av människan orörd natur, resultatet av miljontals års evolution; det
skulle nu bli en statisk representation av en levande naturhistoria. Men naturen är
inte lik fornminnen, naturen rör ständigt på sig, förändras, anpassas. Det visade
sig att en del av de bevarade nationalparkerna inte alls var helt orörda av
människan; utan snarare som en effekt av människans bruk av landskapet. Dessa
platser antog snabbt en ny och väsensskild skepnad mot vilken den var bevarad
för att representera.80 Bevarandet var snarare en destruktiv kraft i reaktion till dess
avsedda mål. Det var känt att naturen ständig förändrades, och det fanns råd om
att en del områden fortfarande borde tillåtas att brukas av människan. Till exempel
lövängarna på Gotland som utan människans påverkan skulle försvinna till förmån
för granskogs mark. Men den drivande uppfattningen var fortfarande att det fanns
en ”urtyp” av naturen någon stans i vildmarken.81 En urtyp som var essensen av
”Svensken”.

7 9Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 13.
8 0Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 13-14.
8 1Andersson, G. (1905), ”I Sverige under senaste tiden företagna åtgärder till naturens skydd”, s. 238-239.

32



Då antogs det finnas miljöer oberörda av mänsklig påverkan. Idag anses det
dock vara nästan omöjligt att hitta en sådan plats utefter dåtidens urvalskriterier. I
dagens definition, som genomgåtts i teorikapitlet, kring naturen anses det istället
finnas landskap, kulturmiljöer. Istället för att naturen bär något essentiellt för en
specifik nation, så kan landskapet vara ett område högt värderat av människan
vilket är hotat av förstörelse, förändring eller rent av att försvinna; eller en plats
som bär specifik kulturell eller socioekonomisk betydelse bundet till en social
eller etnisk grupp; eller bara ett miljöområde som modifierats av människan. 82

Naturen uppfattas fortfarande som ett kulturarv likt fornlämningar och konst; lika
beroende av kulturella sammanhang i resten av samhället. Landskapets kulturella
konstruktion har effekt på naturen både strukturellt och immateriellt. 

Natur- och kulturlandskapets formande diskurser
I dessa definitioner både från då- och nutid kan det utrönas att naturen har
fungerat som en arena för diskurser vilka har formats av både antikvariska såväl
som miljöintressen. Något som är ytterst viktigt för att förstå kulturmiljöns
framväxt i Sverige. I dessa diskurser formas mentala bilder, föreställningen kring
landskap och tanken på naturen som ett arv; den formade även grundande av olika
institutioner, organisationer, professioner och så vidare.83 Diskurserna har varit
snarlika och till och med förenade under 1800-talet. Dock tenderade de att vara
mer separerade under 1900-talet.84 Ett exempel på denna separation är hur naturen
och kulturen hanteras på en institutionell nivå: Kungliga Vitterhetsakademin hade
sedan 1718 mer eller mindre förvaltat över allt som ansågs vara kulturarv, främst
fornlämningar. Medan naturen förvaltades av Kungliga Vetenskapsakademin från
och med 1909 fram till 1960-talet; då i form av nationalparker och
naturminnesmärken. De kategoriseras olika även politiskt, eftersom kultur faller
under kulturdepartementet och naturen under miljödepartementet. Naturen och
kulturen har även separerats i det museala, speciellt på nationell nivå där
kulturarvet förvaltas i Historiska museets praxis medan naturen förvaltats hos
Naturhistoriska museet. Separationen fortsätter även då naturen och kulturen har
olika ämbetsverk; Riksantikvarieämbetet samt Naturvårdsverket. Denna
separation forsätter på lokal och regional nivå.

Till sist är även de vetenskapliga disciplinerna som färgar diskurserna
fundamentalt olika. Kulturarvet färgas av etnologi, arkeologi, historia,
konsthistoria; medan naturhistoria formas av biologi samt geovetenskap och
teknisk vetenskap. De har olika infallsvinklar rent vetenskapsteoretisk och i den
vetenskapliga metodologin.85 Dessa två diskurser träffar ständig på varandra i

8 2Bieling, C. m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 14-15.
8 3Sundin, B. (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 21-22.
8 4Molin, T. (1999), ”Här vandra sålunda fornforskningen och geologien hand I hand vidhvarandras sida”: Om
vetenskapliggörandet av det svenska landskapet under 1800-talet”, s. 130 ff.
8 5Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 14.
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landskapet, i kulturmiljön, men utefter skilda begreppsvärldar, värderingar och
ambitioner. Här i ligger en problematik; om det ska förenas till ett begrepp så som
kulturmiljö bör denna skillnad vara uppmärksammad och förstådda om det ska
ske någon form av effektiv samverkan mellan kultur- och naturforskning. 

Naturen må ha setts som ett arv men har nu skiftat fokus till miljöproblem i
olika former. Ett vidare fokus än förut, nu är det hela miljön eller biotoper som
ska skyddas och bevaras. Kulturbevarandet har även det ändrat sitt område och
vidgat det till att innehålla just kulturmiljöer, inte bara enskilda monument eller
ting. Där en gång naturbevarande initiativ inspirerats av kulturbevarandet för sin
struktur har nu ordningen förändras; kulturbevarandet inspireras av
naturbevarandets organisering istället. Kultur och kulturarv ses nu som del av
systemet vilket skapar landskapet och miljön. Istället för att enbart vara
representativt för området anses kulturbevarande vara del i skapande av platsens
hållbara framtid, i alla fall på politisk nivå. Att påstå att bevarandet av
kulturmiljöer, stora områden fyllda med olika innebörder, traditioner och
meningar, är mycket mer komplext än att bevara enskilda föremål eller monument
vore ingen underdrift.86 Och det är här vi står i samtidens skapande av
kulturmiljöer i Sverige. Men innan vi kan undersöka hur detta fungerar rent
strukturellt, värde och värderingsmässigt bör vi först klarlägga likheter och
skillnader i upplevelsen av natur och kultur.

Likheter och motsättningar i värderingar kring kultur- och naturarvet
Som redogjort i tidigare kapitel skapas vårt föreställda gemensamma arv från två
källor; materiella och immateriella lämningar från tidigare generationer och av
naturen. Dessa två aspekter har givetvis effekt på varandra, det ena existera inte
friställt från den andra. Ändå har de haft helt skilda tillvägagångssätt när det gäller
deras omhändertagande. Dessa två arv har mycket gemensamt, till exempel
samma förespråkare och instanser för bevarande, så finns det fortfarande
motsättningar mellan de båda.87

Likheter
Kulturarvets funktion är att utmärka allt det vi bör veta om ett gemensamt
förflutet. Även om allt kulturarv inte är en positiv, förenande eller en önskvärd
påminnelse om det förflutna, så upplevs det ändå som en ovärderlig resurs i
skapandet utav den kollektiva identiteten. Vad som anses vara ett viktigt kulturarv,
eller ett kulturarv överhuvudtaget, kan vara olika beroende på en rad olika
faktorer; så som samtidens värderingar, politik, rättsväsen.88 Inte konstigt eftersom
det allt som oftast anges som motivator till attityder och händelser i samhället. 

8 6Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 15.
8 7Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 81.
8 8Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 81.
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Idag, i enlighet med resiliensteorin, anses det att landskapet och kulturen däri
är del av det som formar vårt arv. Landskapet formar oss genom de resurser och
förutsättningar som återfinns i det, hur klimatet formar levnadssättet. Likt hur de
under 1800-talet och början av 1900-talet trodde att naturen formade ”folksjälen”,
fast mer grundat i faktiska funktioner i landskapet. Människan formar landskapet
genom hur jorden brukas, hur havet används, hur råvarorna formas, hur platsen
tolkas. Människan och landskapet formar varandra till stor grad. Men ändå anses
dessa två vara skilda i kulturbevarandet, i politik, bevarande instanser och
upplevelse som beskrivit i föregående kapitel. Människoskapade ting och naturen
beskrivs på helt skilda sätt; policys, bevarandeinitiativ och bevarande instanser är
skilda. Värderingen av unika eller på ett eller annat sätt speciella naturmiljöer kan
likställas med ett kulturarv; framförallt när det kommer till dessa platsers
förstörelse. Vårt behov av materiella bevis på vår historia eller samhörighet gör att
vi skyddar dessa värdeladdade ting, både kulturella föremål och naturen.89

Människans och naturens historia separeras allt mindre inom studier kring
bådadera ämnen, för att få en komplett bild av en regions historia krävs både
humanistisk och naturvetenskaplig expertis;90 båda discipliner har trots allt
definierat det vi idag kallar landskap, kulturellt landskap eller kulturmiljön, som
redovisat i tidigare kapitel. Även i UNESCO konvention beskrivs ett kulturarv
kunna vara både natur och människa, eller en blandning dem emellan, vilket bör
skyddas.91 Landskapet anses vara ett lika starkt uttryck för tidigare generationers
liv som deras materiella lämningar.

I en globaliserad värld är utgångspunkten att alla ansvarar för ett välmående
ekologiskt och kulturellt världssamfund, oberoende av etnicitet eller kultur. Det
globala miljöpolitiska etos är att naturen tillhör oss alla, vi ansvara alla för den.
Naturen och kulturen förenas i detta etos; att naturens ekosystem är beroende av
ett globalt välmående klimat är sedan länge fastställt. 92 Synen på ett gemensamt
kulturellt världssamfund kanske verkar lite främmande eftersom kulturarvets
egenskaper inte endast är inkluderande utan även exkluderande. Fastän kulturarv
kan ses som nations- eller regionsbundet uppfattas de nu som del i en globaliserad
värld; en del av en mänsklig gemenskap där dessa kulturarv inte längre är
reserverat till en grupp människor, ett världsarv kan upplevas av vilken människa
som helst. Allt mellan unika landskap, utrotningshotade djur, kulturlämningar och
antika reliker kan båda anses vara icke-förnybara resurser i behov av skydd. Allt
detta anses vara oersättliga vittnen till det vi alla är idag, vad vi är kapabla till.

Vidare illustrerande av länkar mellan natur och kultur är att de insatser vilka
syftar till att beskydda, skapa medvetande eller förespråka bevarande inom
8 9Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 82.
9 0Nash, R. (1988), The rights of nature: a history of environmental ethics, s. 6-7.
9 1UNESCO, ”Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage”, Hämtad 5
maj 2015, http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
9 2UNESCO, ”Teaching and Learning for a Sustainable Future”, Hämtad 5 maj 2015
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html.

35



vardera sektorn använder oftast liknande argument, har likartade behov och oftast
drar till sig samma sponsorer. Inom båda sektorerna är de största förespråkarna
allt som oftast välutbildade, välbärgade personer med ett starkt kontaktnät. Båda
sektorerna är mest aktiva inom i-länder, svagare i u-länder. Narrativet kring
kulturlämningar och naturen är alltså snarlika; bådadera attribueras en stor roll i
skapandet av identitet och dess vägledning. De förstärker människans livsvärld
genom sin mångfald och är viktiga för framtida samhällsutveckling. Naturen och
kulturen benämns båda som kristalliserade minnen i vår fysiska värld.

Samma problem som förelåg skapandet av det västerländska bevarandet
föreligger även initiativen att bevara landskap eller naturen idag; oreglerad
utveckling, exploatering från privatföretag där girigheten sitter vid rodret, där
ekonomisk vinst till bekostnad av resurser alltid föredras i beslutsprocesser. Detta
i kombination med de högteknologiska sätt vilken möjliggör en förstörelse på en
skala vilken saknar historiskt motstycke.93 Utefter resiliensteorin tar det olika
länge att totalt förändra eller förstöra ett landskap och den kultur som finns däri,
vilket öppnar upp för något annat än bara totalt och urskiljningslöst bevarande. 

Skillnader
Trots alla dessa likheter finns det alltså fortfarande brytningar mellan det
mänskliga arvet och naturarvet. Först av allt är hur vi upplever det mänskliga
arvet och naturarvet; naturen upplevs som något innan historien, en urmoder om
vi ska vara dramatiska. I mötet med en orörd, oexploaterad, natur är upplevelsen
av något förhistoriskt stark. Naturen illustrerar något utan den historiska kontext
vilken är essentiell för de mänskliga lämningars existens.

En annan aspekt som skiljer dem åt är att nedbrytande eller obeständigheten
hos det av människan skapat är del av upplevelsen som formar det mänskliga
arvet; medan denna nedbrytning i naturen endast är del av det naturliga
kretsloppet. Häri ser vi även hur naturen på samma gång kan vara ett vittne för en
svunnen tid men även det omedelbara nuet; historia kräver att vi konfronterar en
mer eller mindre känd svunnen tid, en fast punkt i historien vilket lämningen ger
uttryck för. Natur- och kulturarv förmedlas och upplevs inte på samma sätt.
Naturen är något väsensskilt från oss, främmande och vilt. Medan kulturellt arv är
något vi känner väl, det kan ge upphov till empati; det är ett definitivt spår av
tidigare människoliv, våra förfäders liv. Det gäller dock att poängtera att det inte
handlar om att rangordna naturarvet och vårt kulturarv, utan att vi helt enkelt har
lättare att relatera till kulturarv på grund av den nära mänskliga aspekten snarare
än den ”aktörlösa” naturen.94 

Det är illustrerande för hur länken mellan natur och människa kanske inte är
lika uppenbar i upplevelsen av de båda som den verkar i beskrivningen av

9 3Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 85-86.
9 4Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 86.
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landskap eller kulturmiljöer. Som beskrivits tidigare är vår egen uppfattning av
landskapet det som formar vår upplevelse av områdets kontext. Till exempel en
plats i Värmland dit jag och min familj ofta åkt för att njuta av den värmländska
naturen; nämligen Ångsågen. Det är en liten fikaplats mellan Molkom och
Filipstad. Själva ångsågen är sedan länge borta, men platsen borde rimligtvis
beskrivas och upplevas utefter sina spår från skogsindustrihistoria, men som nu
istället är mer känt för att ge upphov till känslor av naturskönhet.

En stor del i att skapa ett hållbart landskap är att involvera det lokala
samhället i olika processer kring kulturmiljön. I form av samhällsplanering, lokal
identitet (som kan innebära allt från kultur, kulturarv och natur); vilket möjliggör
att kulturmiljön ses som en resurs.95 Dock har naturbevarande eller beskyddande
initiativ varit notoriskt svåra att engagera lokalbefolkningen att delta i. De har
snarare genomförts av personer utanför det lokala samhället. 96 Det kan bero på de
skillnader i upplevelsen av kultur- respektive naturarv nämnda ovan. Det är desto
lättare att motivera och engagera lokalbefolkningen i ett beskydd av ett
gemensamt kulturarv som kan försvinna från platsen. Naturen är fast ”på plats” så
att säga, och upplevs som inaktiv. Givetvis är detta även grundat i ett vidare
politiskt engagemang, där det är svårare att tacka nej till ett förslag vilket skulle
generera jobb men skada den lokala miljön. Men det vore ett direkt
karriärsjälvmord att förespråka samma förstörelse av ett kulturarv. Samt ett rent
statspolitiskt intresse i att bevara det kulturarv som representerar den nationella
identiteten. Som inte lika klart eller monumentalt kan beskrivas med specifik skog
eller mark. Det är svårare att visa upp naturen på samma sätt som ett kulturarv.
Naturen definieras och upplevs på så många fler sätt, det finns dofter, ljus, luft och
många andra aspekter som ingår i upplevelsen av naturen på en specifik plats. Till
skillnad från kulturarv som oftast kan beskrivas och upplevas på mindre abstrakta
sätt. Naturarvet får inte plats i ett museum, det går inte paketera det fint och
skicka till samlare. Inte med samma lätthet kan naturen isoleras från sitt
sammanhang likt kulturarvet, och ändå uppnå samma representativitet. Naturen
kan inte heller kommodifieras på samma sätt som kulturarvet kan, istället
konsumeras naturens resurser.97

Argumentationen kring bevarande av naturen och kulturarvet har mycket
gemensamt, de bevaras dock utefter olika kriterier. Naturområdens bevarande
motiveras utefter långtgående ekonomiska planer och ekologisk långsiktighet,
medan kulturarv i materiell form oftast motiveras med estetiska eller
kulturhistoriska anledningar. Regionpolitiskt är anledningen till kulturarvs
bevarande oftast ekonomisk i sin karaktär; om det så är materiellt, energisparande
eller turismgenererande. Men på ytan är motiveringen till kulturbevarande

9 5Olsson, K. m.fl. (2013), Medborgare, kulturmiljö och planering: Ett kvantitativt angreppssätt på
medborgardeltagande, s. 6.
9 6Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 86.
9 7Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 87.
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estetiskt och emotionellt bundet till platsen på ett eller annat sätt. Naturen
exploateras medan kulturen upplevs mer emotionellt i denna aspekt.

Ytterligare en skillnad mellan natur- och kulturbevarande är den form och
förutsättning bevarande har i praktiken. Där naturens bevarande inte riktas mot
enskilda aspekter av ekosystemet, det är lönlöst att försöka bevara en fågel eller
planta, fokus ligger istället på hela miljön. Förfall och förruttnelser spelar även en
viktig roll i naturens kretslopp och ses inte som något vilket bör förhindras utan
snarare bejakas. Detta i kontrast till kulturbevarande där fokus oftast, men inte
alltid, ligger på enskilda ting. 

Kulturbevarandet har pekat ut hela byggnader eller stadsområden som värd att
bevara, men dessa företeelser är i minoritet. Det är det specifika som är intressant
och viktigt, det som anses representativt. Dessa ting får en viss karaktär, nästintill
en personlighet, i det relativt ingående kategoriserade och katalogiserande som
tinget genomgår. År, upphovsmän, plats och så vidare skrivs ned, sätts i relation
till andra historiska fakta och ting.98 Naturen i alla dess former saknar nästan helt
detta aktörskap. Dessa ting kan givetvis förstöras på ett eller annat sätt; påverkas
av tidens tand; men detta skede tar längre än en människas livslängd med hjälp av
konservering som kulturföremål oftast genomgår. Konserveringens mål är att
föremålen ska överleva på en obestämd tid, helst för alltid. Den förintelse som är
en given nödvändig del av naturen undviks till varje pris och ses med avsky av de
vars uppgift eller intresse är att bevara kulturarv i olika former.99

Människans roll i relation till kultur- och naturarv/miljöer ses på olika sätt.
Kulturlämningar kommer att tolkas olika, behandlas olika, bearbetas olika av
människor. Det är oundvikligt, av människan skapat, av människan förändrat; det
är helt enkelt del av ekvationen. Men naturen är däremot sedd mer som en
förbjuden zon för människan, urskogen ska helst av allt inte ens ses av människan
eftersom vår blotta närvaro kan förändra ”naturens gång”.

Människan är i högsta grad beroende av naturen, vi är en del av naturen och
på samma sätt formas naturen av oss i våra behov för att överleva i vilka former
det nu kan förekomma. Vi är beroende av jordbruk, fungerande vattensystem, att
göra av med vårt avfall. Allt detta sätter spår i naturen och i kulturen. Dessa
aspekter ses dock inte som delar av naturen, det ses som en förstörelse av denna
natur; en skapelse som i sig är perfekt från dess början, som endast kan bli
förstörd av människan och inte förbättrad.100 Häri ligger en av de stora skillnaderna
i uppfattningen mellan kultur- och naturmiljö. Människan är skapare av
kulturmiljöer men ses inte som deltagare i naturmiljöer, i naturen är vi tillfälliga
gäster medan i kulturen bekräftas våra ”eviga” värden.

9 8Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 87.
9 9Lowenthal, D. (2000), ”Stewarding the past in a perplexing present”, s. 20.
1 0 0Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 89.
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Förenade i dagens politik – kulturmiljön tar plats

Hur yttrar sig då skapandet av kulturmiljö-begreppet i Sveriges kulturpolitik? När
börjar kulturmiljö benämnas som det gör idag? Hur ser strukturerna kring
begreppet ut; vilka värderingar finns inbäddad i kulturmiljöbegreppets bredd,
vilka som förvaltar/är aktiva i dem och hur deras ansvar beskrivs. Det kommer vi
att undersöka i detta delkapitel. Syftet med detta kapitel är att få en insyn i hur
bred kulturmiljön egentligen är. I det här avsnittet kommer jag främst koncentrera
min forskning kring den politiska hållbarhetsdimensionen, eftersom den annars
lätt försvinner som en del av andra diskurser eftersom den är så allmängiltig. 

Hembygdsföreningen har nästan alltid spelat en stor roll i det svenska
kulturbevarandet. Så är även fallet i skapandet av kulturmiljöbegreppet. I motion
1971:508 Om att statligt stöd till hembygdsföreningar för miljövårdsinsatser ser
vi en av de tidigaste förekomsterna av kulturmiljön i svensk politik. I denna
motion omnämns hembygdsföreningar som en allt mer växande folkrörelse vilken
inte bara värnar om kulturarv utan även om miljön. Dessa hembygdsföreningars
roll ansågs ständigt vidgas och ”...hembygdsrörelsen i allt större omfattning
kommit att syssla med miljöfrågor.”, det framhölls att det inte endast var på grund
av samtida intressen utan kom som en naturlig del av deras verksamhet.
Relevansen av förening mellan kultur och natur låter väldigt bekant i vår nutid.
Det handlade om att ta hand om en livsmiljö som var hotad, att motverka detta hot
var effektiv landskapsvård. Detta var ett naturligt steg eftersom
hembygdsföreningar alltid ”...ägnat och ägnar stort intresse åt bevarandet av
kulturlandskapet och kulturmiljön”.101 Insatserna som ville åstadkommas här var
att hembygdsföreningar skulle få ett bidrag från staten för att underhålla dessa
kulturmiljöer, det vill säga buskröjning, anläggning av stigar och så vidare. 102

Kulturmiljön var i detta fall alltså ganska nära besläktat med den definitionen vi
attribuerar den med idag; nämligen en plats där människa och natur påverkat
varandra. Sverige hade inte den kulturpolitik år 1971 som vi har idag, vilket
innebär att i lagens mening hade inte ”kulturmiljö” någon speciell innebörd.

Det var först i Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den
statliga kulturpolitiken som den nutida kulturpolitiken, och därmed synen på
kulturmiljön, började ta form. Kulturpolitiken började även understryka att
kulturarvet skulle stödja ”...eftersatta gruppers behov.”. Den skulle förstärka och
skydda yttrandefrihet samt motverka kommersialiseringens negativa inverkan på
kulturområdet och även öka folkets möjlighet till att skapa och delta i kulturen. 103

Kulturen och ekonomin sågs inte som essentiella delar av varandra som i
resiliensteorins systemteoretiska samhällsbeskrivning. Det föreslogs nämligen

1 0 1Motion 1971:508. Om att statligt stöd till hembygdsföreningar för miljövårdsinsatser, s. 13.
1 0 2Motion 1971:508. Om att statligt stöd till hembygdsföreningar för miljövårdsinsatser, s. 14.
1 0 3Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 1.
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även att kulturminnesvården skulle få utökat ekonomiskt engagemang, 104 vilket
kanske visar att kulturbevarande verksamheter och institutioner inte arbetade efter
samma förutsättningar under 1970-talet som det gör idag. Kulturarvet ansågs vara
skiljt från någon form av ekonomiskt intresse. Något annat vore förödande för
kulturens värde.

Förutom detta föreslogs andra riktlinjer för kulturminnesvårdens centrala och
regionala organisation,105 vilket lade grunden för den organisation vi ser idag som
hade stor inverkan på hur kulturmiljöer är tänkta att utformas. Förutom detta fanns
det ett behov för en långsiktig planering och resurser för att genomföra en
betydande, involverande kulturpolitik som samtiden krävde. 106 Innan denna
proposition var kulturminnesvården centraliserad och regionala/lokala
verksamheter hade inte mycket att säga till om. Det fanns inte någon vidare
möjlighet till lokal eller regional förankring av kulturlivet. 107 Nu skulle varje
kommun och landsting bestämma sina egna mål utefter samhällets kulturpolitik.
Målet var att allt fler människor skulle involveras i kulturen vilket har en
demokratisk förmedlingsförmåga. Något som tidigare varit bortprioriterat eller
haft underordnad betydelse i det institutionella kulturbevarandet. 108 Det viktiga här
är att den politiska aspekten av kulturmiljön inte infördes i och med dagens syn på
ett kulturellt landskap eller resiliensteorin, utan är en process som börjat långt
tidigare. Det talades inte kring detta i termer som politisk eller social hållbarhet. 

Ett steg i att demokratisera kulturpolitiken var att förbättra stat- kommun –
organisationslivets samspel mellan varandra. Detta genom att inte vara lika
centraliserat som förr, utan snarare öppna upp för regional påverkan. Till exempel
var cheferna på regionala museer även landsantikvarie vilket var
riksantikvarieämbetets regionala representant. Något som förändrades som
resultat av propositionen.109 RAÄ spelar en central roll i att understöda
länsstyrelser och andra inblandade i skapandet av kulturmiljöer. RAÄ agerar
något av ett styrande organ vilket leder till centralisering, något som inte var
eftersträvansvärt då. 

Under samma period beskrivs det att UNESCO höll sin första internationella
kulturministerkonferens, vilket var en rad i ledet till ökat kulturutbyte och
kultursamarbete länder i mellan110, med andra ord ett steg i den riktning vilket
skulle leda till Europeiska Landskapskonventionen 2010. Här startar en av de
viktigaste processerna vilka leder till att resiliensteorin blir en så central del av
kulturpolitiken runt om i Europa, det som skulle komma att bli en tillsynes global
konsensus kring riktningen av hållbarhetsarbetet. 

1 0 4Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 10-11.
1 0 5Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 2.
1 0 6Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 23.
1 0 7Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 24.
1 0 8Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 25.
1 0 9Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 131.
1 1 0Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 17.
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Organisatoriskt var nu nästan alla bitar på plats vilket formar dagens syn på
kulturmiljöer. Nästa steg var att det började uppmärksammas att hela miljöer som
bebyggelser och kulturlandskap var intressanta för bevarande, inte bara enskilda
föremål. Det borde bevaras för att skapa en historisk kontinuitet och en känsla av
trygghet och förankring i tillvaron.111 Detta var säkerligen som resultat av det stora
rivningsraseriet under 1960-talet. Nyttan kring kulturlandskapet benämns mest
som affektivt; den benämns inte likt det vi kommer se i dagens kulturmiljö-
uppfattningar, värde och värderingar.

Det blev viktigare att förena kulturminnes- och miljövården. Länsstyrelsen
skulle nu ansvara för både naturen och kulturmiljön däri, detta för att underlätta en
samlad planering kring de båda.112 Naturen och kulturen sågs som att de delade en
plats att existera på, inte att de var förenade med varandra, likt dagens kulturmiljö
definition. Trots detta visar det på att resiliensteorin inte är det avgörande i
skapandet av den nya synen på kulturmiljöer eller kulturlandskap. Kanske är det
snarare resultatet av det tidigare organisatoriska ramverket som byggdes i och
med dessa kulturpolitiska förändringar. Detta var ett starkt incitament för ökad
finansiering och forskning kring dessa platser. Hållbarhet är idag målet, snarare än
demokratisering vilket det var i Proposition 1974:28. 

Det var inte förrän 1980-talet som definitionen för kulturmiljö fick den
innebörd vi förknippar den med idag, i alla fall i lagens mening. Det var i
Regeringens Proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård som ersatte det gamla
tänket kring kulturbevarande. Luftföroreningar och försurningens skadeverkan på
kulturmiljön uppmärksammades allt mer. Utökad byggnadsvård samt information
och kunskapsuppbyggnad efterlystes. Det klargjordes även i propositionen att
omhändertagandet av kulturmiljö var allas skyldighet, från enskild individ till
myndighet. Det är en nationell angelägenhet att dessa miljöer skyddades och
bevaras. Något som än idag är lagstadgat. Det var även i denna proposition som
Riksantikvarieämbetets fick utökade resurser för att spela en större roll i
åstadkommande av dessa mål.113 Alla dessa mål är till synes en fortsättning på det
som etablerades i Proposition 1974:28, dock med ett större fokus på naturen och
människans negativa inverkan på den.

Proposition 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål  är
propositionen där kulturmiljö länkas samman med hållbarhet i resten av
samhället. Det är inte endast kulturbevarande institutioner och staten som ska
värna om kultur- och naturmiljöer, det är alla sektorer inom samhället. Den
demokratiska aspekten är fortsatt viktig inom kulturmiljön, inte bara nationellt
utan även över landets gränser.114 Det är mål vilka är centrala begrepp inom
kulturlandskapet som både UNESCO och Europas landskapskonvention

1 1 1Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 179.
1 1 2Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 180.
1 1 3Proposition 1987/88:104 Om kulturmiljövård, s. 1.
1 1 4Proposition 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål, s. 1.
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förknippar med ett hållbart landskap. Det är ingen tillfällighet då det i
propositionen hänvisas till en Unescokonferens, The Power of Culture, som
formgivande till ställningstagandet att en vital kultur och hållbar utveckling är
ömsesidigt beroende av varandra. All politik måste därför beakta kulturen inför
utveckling. Ett av huvudmålen var att stärka politiken för att berika och skydda
kulturarv.115 Natur- och kulturmiljön är tillsynes internationella angelägenheter på
en lokal nivå. Vad ”utveckling” innebär i anknytning till kulturmiljöer är inte
definierat.

Nu vidgades även den svenska definitionen för kulturarv till att innefatta:
”...alla naturens och kulturens resurser som ärvs eller nyskapas, samt att

planer, program och politik förstäders[sic] och landsdelars utveckling måste
innefatta och säkerställa skyddet av kulturellt värdefulla byggnader, platser,
sammanhållna miljöer och landskap.”116

Detta är en ordentlig vidgning av begreppet och gör kulturarvsbegreppet än mer
diffust i dess innebörd.

Kulturmiljöns kulturpolitiska definition och innebörd idag
Den proposition som senast format den politiska innebörden av kulturmiljö är
Proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns mångfald. I och med denna proposition
ändras Kulturminneslagen 1988:950 till en ”modernare” Kulturmiljölagen
1988:950. Detta kan ses som en bekräftelse av kulturmiljö som begrepp och
uppfattning, och därmed även resiliensteorins vikt. I propositionen nämns vikten
av att inspirera och vägleda landsting och kommuner i kulturmiljöområdet.117 För
att förtydliga är kulturmiljön avsedd för av människan påverkad miljö. En specifik
kulturmiljö är avgränsad av historiskt funktionella system, vilka kan vara större
eller mindre, mer eller mindre komplexa. 118 Kulturmiljöer finns alltså potentiellt
överallt, beroende på vem som gör urvalet. Det gäller att alla i samhället förstår
utefter vilken premiss kulturmiljön skapas. Vilket binder samman med flera
aspekter inom resiliensteorin. 

Det slås fast i propositionen att kulturmiljöarbete inte endast innebär att
bevara och skydda, utan även att det ska sträva efter att kulturmiljön används och
utvecklas. Vad utvecklas innebär och förväntas åstadkomma rent konkret beskrivs
inte. Ett sådant förhållningssätt skulle, enligt propositionen, försäkra kommande
generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Dessa kulturmiljöer ska
även närmas med en förståelse för kulturmiljön och vilka processer i samhället

1 1 5Proposition 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål, s. 17.
1 1 6Proposition 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål, s. 17.
1 1 7Proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns mångfald, s. 1.
1 1 8Rapport från Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, s. 8.
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som formar dem. Därför rekommenderas att kulturmiljöarbetet har en
utgångspunkt ur flera olika vetenskapliga perspektiv.119 

Organisatoriskt tar kulturmiljövården den form som gäller idag. Länsstyrelsen
har tillsyn över respektive läns statliga kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetet
har överinseende över kulturmiljöarbetet i hela landet.120 

Kulturmiljön ska vara tillgänglig för alla i samhället, så att ingen är utan
möjligheten att tolka, använda eller berikas av kulturmiljön. Europeiska
landskapskonventionen är en viktig punkt i det här arbetet; det tillåter en rikare
livsmiljö där alla kan delta i dess utformning. Det är en gemensam tillgång och ett
gemensamt ansvar. Propositionen fastslår att landskapsperspektivet är en viktig
utgångspunkt i kulturmiljöarbetet. Men som beskrivet ovan är detta inget nytt,
utan snarare att anknyta svensk kulturpolitik till internationella politiska ideal.

Vidare slår propositionen fast att en grundläggande förutsättning för
kulturmiljöns mångfald är att det finns möjligheter till att kulturmiljöarbetet
ständigt förnyas och utvecklas; detta sker efter kvalitativa aspekter i
verksamheten. I detta arbeta måste det ständigt eftersökas nya och effektiva sätt
att samarbeta på, där utvecklingsarbetet visar hur kunskap kan utvecklas och
användas inom kulturmiljöarbetet men även inom andra samhällsområden. Ideella
verksamheter pekas även ut som speciellt gynnsamma i kulturmiljöarbetet. Där
det är viktigt att professionellt och ideellt verksamma kan mötas för att samarbeta
och lära av varandra.121 Det här är ett tydligt exempel på hur Adaptiv
samförvaltning från resiliensteori har förknippats med kulturmiljöer, allt fler ska
inblandas i att förvalta, etablera och utveckla denna miljö för att skapa
hållbarhet.122 Adaptiv samförvaltning är ett steg mot att låta fler aktörer träda in i
definitionen av kulturlandskap, där inte enbart forskningen, antikvariska eller
naturvetenskapliga discipliner utan även friluftslivsintressen och turismnäringen
kan påverka. Denna påverkan kan ske genom att hävda egenskaper i och
definitioner av kulturlandskapet med sina aktiviteter och installationer. 123 

Sammantaget är denna syn på kulturmiljön utan tvekan kopplad till
resiliensteorin. Kulturmiljöns ska ses som ett system, med flera olika variabler
som formar platsen och dess innebörd. Kulturmiljön måste brukas, enligt detta
perspektiv, men inte för mycket eller för lite. Dessutom ska platsen närmas med
ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till det som hittas i systemet. Platsen ska ses
och brukas ur ett holistiskt perspektiv. Ur detta holistiska perspektiv kommer
kulturmiljön att fortleva och bibehålla relevans genom att uppnå en hållbar balans
i de tidigare beskrivna hållbarhetsaspekterna i resiliensteorin. ”Utveckling” anses
vara nyckeln till att uppnå detta i kulturmiljön.
1 1 9Proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns mångfald, s. 33.
1 2 0Kulturmiljölag 1988:950, §2.
1 2 1Proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns mångfald, s. 33-34.
1 2 2Berkes, F., m.fl. (2007), Adaptive co-management: collaboration, learning, and multi-level governance, s.
1-6.
1 2 3Sundin, B., (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 15.
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Vilka aktörer formar kulturmiljön?
Denna syn på att alla i samhället har ansvar för kulturmiljöns förvaltning har
länge varit lagstadgad; men det är först nu som ideella organisationer och framför
allt företag anses bära ett stort ansvar. Ett exempel på företag med ansvar för
kulturmiljön ges i SOU 2012:37 - Kulturmiljöarbete i en ny tid, vilken
propositionen i mångt och mycket utgått ifrån, är på uppdragsarkeologiska
områden. Bostadsföretag och fastighetsförvaltare nämns även de som företag i
kulturmiljöverksamhet. Även alla företag som erbjuder tjänster eller material
inom byggnadsvårdsområdet. Likaså är även förvaltare eller brukare av skogs-
eller jordbruksmark en viktig del av kulturmiljön, allt från lokala lantbrukare till
internationella skogsindustriföretag. Givetvis är alla företag inblandade i
besöksnäringen knuten till kulturmiljön, vilket alla besöksnäringar är på ett mer
eller mindre direkt sätt. Besöksnäringen formar i mångt och mycket även
uppfattningen av kulturlandskapet liksom alla privata företag, kommunala bolag,
kommuner och staten via Trafikverket, vilka betalar för olika arkeologiska
undersökningar och antikvarisk medverkan.124 Det vore kanske lättare att beskriva
vilka företag som inte finns inom kulturmiljön, eftersom definitionen för
kulturmiljön är väldigt bred.

Några miljötjänster nämns inte, förutom i jord- och skogsbruk. De
naturvetenskapliga disciplinerna, i vilken form de än ter sig, nämns inte som
utformande av kulturmiljön. Något som visar att det fortfarande finns ett urval där
de antikvariska intressena hamnar i förgrunden för kulturmiljön. Företag som är
del av kulturmiljön brukar givetvis flera olika miljötjänster, till exempel
avfallshantering vilket givetvis är en stor del av kulturmiljön. Inte endast
arkeologiska undersökningar eller antikvarisk medverkan. Detta kan vara på
grund av den splittring i diskursen mellan natur- och kulturbevarande initiativ som
nämndes i föregående kapitel.

Ideella organisationer och intressen ska ges allt mer utrymme enligt
propositionen. Detta som resultat av att kulturpolitiken efterfrågar bättre
kommunikation mellan företrädare för staten, kommuner och landsting samt
idéburna och ideella organisationer och nätverk. Exempel på intresse
organisationer är:

Sveriges Hembygdsförbund nämns som en viktig ideell organisation, vilket är
hembygdsrörelsens riksorganisation. Hembygdsförbundet arbetar främst med
rådgivning och service till föreningar och förbund, men även opinionsbildning
samt kontakt med centralmyndigheter. Det är ett samlingsförbund för allt vilket
rö r hembygds fören ingar och f rågor kopp lade t i l l hembygden .
Hembygdsföreningarna runt om i landet förvaltar över tusentals byggnader och
hembygdsgårdar. Hembygdsföreningars tänkta roll är att bevara och utveckla de
lokala byggnadstraditioner samt att bidra till spridandet av kunskap kring hantverk

1 2 4SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 83.
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och byggnadsvård.125 På så sätt är funktionen bevarande, antikvarisk.
Hembygdsförbundet är fortfarande inriktat på att bevara naturmiljön, främst där
människan har präglat den på olika sätt; till exempel skogslandskap, kust och
skärgård, bevarande och hållbart nyttjande av växter och djur.126 Det är alltså inte
mycket som har förändrats i beskrivningen av deras verksamhet sedan motion
1971:508. I detta kan vi se hur en ideell organisation med lång historia av
kulturbevarande verksamhet börjar närma sig ett natur- och kulturbevarande
perspektiv på kulturlandskapet. Bevarandet och kulturvärden är fortfarande fokus
av verksamheten; hållbarhet och utveckling har en bi-roll.

Frågan är om Hembygdsförbundet skulle kunna anamma en holistisk
resiliensteoretisk syn på kulturmiljön helt och hållet och om det skulle gynna
kulturmiljön i slutändan. Till exempel delar resiliensteorin in förändringen av
landskapet (eller alla former av system) i adaptiva cykler. Cyklerna är tillväxt- och
konserverings fasen vilken är den som hembygdsföreningarna är verksamma i.
Efter denna kommer en frigörelse/utlösningsfas vilket skulle vara när kulturarvet
eller kulturmiljön som hembygdsföreningen förvaltar på ett eller annat sätt
försvinner eller helt tappar sitt värde. Sista fasen i denna process, innan den loopar
runt till första fasen igen, är omorganiserings/förstörelsefas. Det två sista faserna
är där resiliensteorins fokus ligger; hur system ska kunna handskas med dessa
förändringar utan att helt försvinna.127 För hembygdsföreningarna är det viktiga att
bevara det som finns, det är vad som definierar dem som organisation. Om
föreningarna nu istället skulle ta ett resiliensteoretiskt synsätt på det de bevara
skulle det riskera att förändra den organisatoriska värdegrunden. Det som bevaras
ses inte som fyllt med eviga värden knutna till platsen utan snarare seder, bruk och
ting som är gångbara just nu utefter omvärldens definierade parametrar. Kulturen
som bevaras blir inte det viktiga, utan kulturens relation till andra aspekter i
samhället, till exempel den ekonomiska hållbarheten.

Ett vidare exempel på Hembygdsföreningars utsatthet i anammandet av ett
sådant perspektiv är att de oftast är verksamma i landsbygden. Landsbygden har
fått en annan innebörd under de senaste årtionden än den tidigare hade.
Människors syn på landskap påverkas ständigt av samhällsutvecklingen. Genom
omflyttningen från land till stad förändras människors syn på landsbygdens
landskap. För allt färre är det landsbygdens landskap som är vardagslandskapet. I
SOU 2012:37 blir landskapet allt oftare ett upplevelselandskap och en kuliss för
besökaren som delas upp för olika slags upplevelser.128 Där är inte kulturen,
kulturarvet eller naturen i huvudrollen utan snarare upplevelsen som förknippas
till dem.

1 2 5SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 84.
1 2 6Sve r iges Hembygds fö rbund , ”Na tu r- och l andskapsvå rd” , Hämtad 5 ma j 2015 ,
http://www.hembygd.se/sida/verksamhet/natur-och-miljo-2/.
1 2 7Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 17-18.
1 2 8SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 82-83.
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 Andra organisationer och nätverk pekas även ut och definieras utefter
huruvida de är berättigade stöd från RAÄ eller inte. Om en organisation ska vara
berättiga dessa bidrag måste de vara verksamma på nationell och/eller
internationell nivå och beröra flera orter. Organisationer verksamma endast på
lokal eller regional nivå är inte berättigade bidrag. Vilket är en intressant
ståndpunkt eftersom den lokala och/eller regionala inblandningen är av stor
angelägenhet för kulturmiljöns sociala hållbarhet. Det är avgörande i hur platsen
upplevs och navigeras.129 Vidare ska de ideella organisationernas arbeta bidra till
att de kulturpolitiska målen nås. Exempel på organisationer vilka får bidrag är:
Svenska industriminnesföreningar, ICOMOS Sverige, Kulturarv Utan Gränser,
med flera. Arbetslivsmuseer får även de bidrag för att kunna fortsätta bevara, visa
och bruka industrisamhällets kulturarv. Svenska kyrkan får även de bidrag, då de
är Sveriges största förvaltare av kulturminnen. Det är alltså en ganska snäv
definition över vad en ideell organisation är, i alla fall när det kommer till bidrag.
Då måste även inräknas att dessa bidrag inte endast har ett monetärt värde, utan
även är ett legitimerande av organisationens verksamhet. Apropå det monetära
värdet så är bidragen inte speciellt höga; den första kategorin av ideella
organisationer tilldelas totalt 4,5 miljoner kronor per år; arbetslivsmuseerna delar
på cirka 6 miljoner kronor per år, detta mellan 110 projekt runt om i landet. 130 

Givetvis är det inte bara företag och organisationer som påverkas av eller
påverkar kulturmiljön utan även, om inte framförallt, lokalbefolkningen.
Skapande av intresse bland lokalbefolkningen är en av de största och viktigaste
utmaningarna i en hållbar kulturmiljö. Om det inte finns en grundad och
gemensam syn på kulturmiljön bland lokalbefolkningen gentemot den som
representeras kommer den inte att ”ta fäste”. Detta eftersom den sociala
hållbarheten är en av de centrala aspekterna i skapandet av en hållbar
kulturmiljö.131 I skapande av intresse för eller identifierande av kulturmiljöer spelar
museer, kulturmiljövården och staten en stor roll. Men det krävs ett folkligt
intresse för att det ska finnas grogrund för ideella organisationer. Ett exempel till
ett liknande folkligt engagemang vilket drivit frågor kring kulturmiljön är Gräv-
där-du-står-rörelsen, eller Grävrörelsen. I denna rörelse skapades ett stort intresse
för dokumentationen och bevarandet av industriminnen. Förutom det gynnsamma
radikala politiska klimatet under 1970-talet, grävrörelsens mest aktiva period,
fanns det även sociala och kulturella faktorer bakom rörelsens tillkomst och
framgång. Arvet som grävrörelsen främst värnade om var brett och tillhörde det
arbetande folket; direkt från de industrihistoriska källorna. Det var dessa
människor som själva stod i centrum, arbetet skulle utföras av de berörda
individerna eller sociala grupperna – inte antikvarier eller andra forskare. 132 Det

1 2 9Selman, P. H. (2008), ”What do we mean by sustainable landscape?”, s. 24–26..
1 3 0SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 84-85.
1 3 1Selman, P. H. (2008), ”What do we mean by sustainable landscape?”, s. 24–26.
1 3 2Alzén, A., m.fl (2005), Otydligt, otympligt, otaligt: det industriella kulturarvets utmaningar, s. 10.
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var alltså en ganska unik situation av lokala initiativ, eller så kallade amatörer,
som själva engagerade sig och skapade uppmärksamhet kring ett för dem viktigt
kulturarv och viktiga kulturmiljöer. En situation eller rörelse som det inte går att
reproducera från varken statligt, regionalt eller kommunalt håll utan måste komma
direkt från en folklig nivå. Frågan blir då snarare hur uppkomsten av dessa
folkrörelser kan underlättas av staten, länet eller kommunen.

 I FoU-publikationen ”Medborgare, kulturmiljö och planering” från RAÄ
undersöktes ”...stadsmiljöers kollektiva egenskaper och medborgarnas
gemensamma uppfattningar om stadens kvaliteter och värden”. Jag bör poängtera
att det är i och med kulturmiljö-definitionens bredd som stadsmiljö även den är en
del av kulturmiljö. Denna FoU-publikation kan anses vara ett närmande mot
frågan kring hur lokalbefolkningen bör motiveras att bry sig om kulturmiljöer. Det
poängteras varför, när och hur medborgare ska inblandas i stadsplaneringars
överväganden. Medborgare ska involveras lagom mycket, med andra ord. Tolka
lagom mycket. Inte förvånande eftersom stadsplanering länge ansetts vara en
rationell verksamhet där planeraren varit expert vilken uppnått total objektivitet.
Något som allt mer kommit att ifrågasättas, men tydligen inte förändrats helt. I
vårt globaliserade samhälle bör förankring i en lokal gemenskap bejakas, eftersom
den är viktig för allt fler människor. Kulturmiljön är tänkt som denna gemenskap
fysiskt manifesterad. Det poängteras också att medvetet eller omedvetet så deltar
alla städer och regioner i ett konkurrens spel om attraktivitet i boende, företag och
turism. Det här gör att det ställs allt större krav och förväntningar på
livsmiljökvaliteter, kultur och den lokal samt regionala kulturmiljön, vilken blir en
resurs under de nya förhållandena. Kulturmiljön är inte längre tänkt som skydd
eller bevarande av enskilda monument eller angränsande områden, utan snarare
”...en fråga om hållbar förvaltning och varsam utveckling av olika kulturvärden av
betydelse för en god livsmiljö och för lokal och regional utveckling”.133 Dock är
det svårt att hitta dessa värden i kulturmiljön, speciellt i anslutning till olika
grupper i samhället. Om vi än en gång ska analysera vad som egentligen drev
grävrörelsen. Det var inte en monetär vinst av ett, för dem, viktigt arv utan snarare
en vilja att ett kulturarv som identifierar dem inte ska feltolkas eller glömmas bort.
Då är det inte konstigt att det inte bara är att hitta ”kulturvärden av betydelse” för
att generera till exempel kultur- eller naturturism.

Kulturpolitiken och ett ekonomiskt fokus
Den ekonomiska aspekten av kulturmiljön blir allt viktigare i kulturpolitiken. Den
ekonomiska hållbarheten är en av delarna i skapandet av en hållbar kulturmiljö.
Att åstadkomma detta är svårare än vad det verkar; det finns inga enkla svar i vad
som egentligen skapar dessa platser. Men i FoU-publikationen ”Medborgare,

1 3 3Olsson, K. m.fl. 2013), Medborgare, kulturmiljö och planering: Ett kvantitativt angreppssätt på
medborgardeltagande, s. 4-6.
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kulturmiljö och planering” beskrivs vissa kulturmiljöer besitta värden vilket gör
att de blir bättre för regionala eller lokal utveckling. I denna definition försvinner
kulturpolitikens neutrala definition av kulturmiljön. Kulturmiljön finns inte
överallt, den designas utefter vissa kriterier; den är packad med betydelser och
värden, men bara rätt betydelser leder till utveckling. Utmaningen i utvecklingen
av kulturmiljöer är inte längre att hitta det som experter bedömer vara
bevarandevärt eller av kulturhistoriskt värde, utan snarare det som kan
uppmärksammas som en kollektiv nyttighet. Detta är extra tydligt när
kulturmiljön förvandlas till olika mer eller mindre konkreta ekonomiska värden i
den lokal eller regionala utvecklingen. I FoU-publikationen delas dessa värden in
i:

Direkt bruksvärde, vilket är vad den enskilda är beredd att betala för olika former
av användning av specifika bebyggelsemiljöer. 

Indirekta bruksvärden, vilket är värden som kommer till uttryck av människors
aktiviteter i den gemensamma kulturmiljön.

Opinionsvärdet, vilket är individers egna uppfattning kring värdet av att i
framtiden kunna bruka kulturmiljöns direkta eller indirekta värden.

Existensvärdet, vilket är individers värdering av kulturmiljöer utan att ha besökt
eller brukat denna miljö, eller har några planer på att någonsin göra det. 134

Denna syn på kulturmiljön som en ekonomisk resurs är inte begränsad till endast
denna FoU-publikation. Proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns mångfald förklaras
det att det inte finns någon skillnad mellan samtidens kultur och kulturmiljön.
Kulturmiljö är alltid en del av samtidens uttryck. De är del av dagens samhälle
och måste präglas av dynamik och kreativitet. ”I ett skapande Sverige där
människor kan växa är kulturmiljön en mångsidig och betydelsefull resurs.” står
det i propositionen. Vilket innebär att möjligheterna till att leva i, utveckla och
bruka ”värdefulla” kulturmiljöer finns så skapas gynnsamma förhållanden för att
enskilda, som företag och organisationer, ska kunna använda det och bidra till
dess förvaltning. För att underlätta en sådan utveckling ska både RAÄ och
länsstyrelser arbeta mot att dessa mål används i kulturmiljöarbetet. Tanken är att
kulturmiljöer ska bidra till samhällsutvecklingen.135 Utveckling verkar än en gång
betyda ekonomisk hållbarhet, möjligheten att se kulturmiljön som en resurs på
marknaden. Det är närmast en överväldigande emfas på denna form av hållbarhet,
den sociala, miljömässiga och estetiska hållbarheten hamnar vid sidan om eller
förväntas hänga med i det ekonomiska.

1 3 4Olsson, K. m.fl.(2013), Medborgare, kulturmiljö och planering: Ett kvantitativt angreppssätt på
medborgardeltagande, s. 12-14.
1 3 5Proposition 2012/13:9. Kulturmiljöns mångfald, s. 34-36.
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Kultur- och miljöbevarande inom kulturpolitiken
Även om det ekonomiska fokus verkar vara på stark framfart i kulturpolitiken så
kan vi även se hur miljö och kultur börjar närma sig varandra i andra former än
ekonomiska intressen. Det är snarlika definitioner och mål mellan
kulturmiljölagen och miljöbalken:

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 136

Kulturmiljölagen och Miljöbalken samverkar alltså på ganska många områden.
Inte så konstigt, som redovisat i tidigare kapitel så har både kultur- och
naturbevarandet kommit från liknande disciplinära bakgrunder. 

Ett bra exempel på deras samverkan i dagens kulturpolitik är definitionen på
ett kulturreservat. Vad som anses vara ett kulturreservat beskrivs till att börja med
i Miljöbalken SFS 1998:808. Ett kulturreservat är ett mark- eller vattenområde
som innehåller bevarandevärt kulturpräglade landskap, vilket ska representera en
kulturhistorisk helhet. Än en gång hänvisas det till ett mer traditionellt
förhållningssätt till kulturmiljön och kulturlandskapet. Om det finns byggnader
eller anläggningar som utnämnts till byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller
fornlämning av kulturmiljölagen hindrar inte det att platsen skulle kunna skyddas
som ett kulturreservat.137 Det är likt tanken bakom friluftsmuseer som till exempel
Skansen, fastän att det sammansatta landskapet representerar kulturhistoriska
helhetsmiljöer. Ett centralt begrepp i skapandet av kulturreservat är traditionell
markanvändning. Det lägger ett stort fokus på antikvariska benämningar som
betonar historiska perspektiv. Kulturreservatet kan även sträcka sig till landskap
vittnar om en äldre industriell verksamhet. Tanken bakom dessa platser är att
framtida generationer ska kunna ha möjligheten att förstå och uppfatta hur vi
genom historien använt oss av marken, och hur det relaterar till
markanvändningen i dagens samhälle.

 Det vi kan se i kulturreservatet som bevarandeinstans är den gamla
disciplinära skillnaden mellan antikvariska och naturvetenskapens diskurser. Till
exempel vad som skiljer ett naturreservat från ett kulturreservat kan ibland vara
hårfint. Definitionen för ett kulturreservat är när kulturmiljön är det huvudsakliga
skälet för att platsen bevaras. En plats kan emellertid fortfarande behandlas som
ett naturreservat om den innehåller, förutom värdefull naturmiljö, också ett
kulturpräglat landskap.138 Vi ser att natur och kultur går in i varandra, nästan är

1 3 6Miljöbalk(1998:808).
1 3 7Miljöbalk(1998:808).
1 3 8Riksantikvarieämbetet. (2005), Kulturreservat - en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av
kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § Miljöbalken, s. 8-10.
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oskiljbar och endast kan separeras godtyckligt beroende på vem det är som
utnämner området, naturvetare eller från antikvariskt håll.

 Även om dessa platser verkar klippta och skurna efter definitionen för
kulturmiljöer, eller ”landscapes” i resiliensteorin, så råder ändå samma
traditionella indelning av dem i lagar och förordningar. Ett annat exempel är att
kulturreservat hamnar under miljöbalken, vilket verkar bero på att det handlar om
större områden snarare än enskilda byggnader. 

Kort summering.
Kulturmiljön som definition har vuxit fram i den svenska och internationella
kulturpolitiken under 1900-talets senare hälft. Samtidigt har uppfattningar kring
värden i kultur och kulturarv förändrats. Förändringarna är främst kring vad som
ansetts extra viktigt som motivation till bevarande eller framhävande av
kulturyttringar och kulturarv. Från 1970-talets decentralisering av kulturbevarande
institutioner och demokratisering av kulturarvet, till 80-talets vidgande av
bevarandefokus från enskilda ting och byggnader till hela miljöer, kulturarv blev
samtidigt mer av en internationell angelägenhet. Till dagens hållbarhets och
utvecklings fokus. Från 1970-talets rädsla för ”disneyfiering” till dagens
”ekonomiska hållbarhet” i kulturmiljön.

Kulturmiljön eller landskapet är i lagen, propositioner och SOU definierat på
bredast möjliga sätt. Enligt definitionen för kulturmiljön så finns den överallt.
Som beskrivit tidigare är detta för att vara så inkluderande som möjligt.
Användningen av benämningar som ”värdefulla kulturmiljöer” och andra
ospecificerade men potentiellt agenda drivna termer som ”utveckling av
kulturmiljön” förekommer som en statushöjare av vissa miljöer. Detta är ett
tecken på att även om kulturbegreppet och vad som anses vara kulturmiljöer är
lika oändligt brett och inkluderande som den idag; så är den packad med
värderingar, annars skulle det bara vara en del av en ointressant vardag.
Kulturmiljön måste fortfarande hävdas vara något mer än vardagliga platser, likt
ruinerna från antiken under 1800-talet. Kulturmiljön måste fyllas med värden eller
påståenden, vilka befästs i det materiella, något som gör dem ”verkliga” annars är
de bara en annan plats lik vilken som helst. I denna process så dras det gränser
vilka är inkluderande och exkluderande. Vanligtvis innebär utnämnandet som
kulturarv eller kulturmiljö att separera platsen från nuet och nuets värderingar. Att
avgränsa platsen till ett förgånget eller en forntid.139 Det finns en tydlig vilja i den
kulturpolitiska förhållningen till kulturmiljön, att försöka bryta denna uppfattning
och att göra kulturmiljön till en nutida angelägenhet som brukas och utvecklas i
samtiden. Alltså göra det lättare att bruka kulturarvet och kulturmiljön i samtida
ändamål annat än att enbart ”beundra forntiden”. Fast behandlingen av

1 3 9Smith, L. (2006), Uses of heritage, s. 12.
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kulturmiljöer vilar fortfarande på det ”gamla” antikvariska bevarandetänket.
Varför denna syn på kulturmiljön fortsätter att dominera i det ”nya” sättet att
förhålla sig till kulturmiljön kan mycket väl bero på resiliensteorins syn på
samhället som ett enda stort system. På den abstraktionsnivå som resiliensteorin är
verksam försvinner detaljer och generella kriterier för urval eller bedömning av en
plats blir instrumentella i utnämningen av kulturmiljöer. Definitionen för
kulturmiljöer är alldeles för breda i teorin, vilket gör att avgränsningen hamnar än
en gång hos de som räknas som experter. Dessa experter jobbar efter den gamla
disciplinära uppdelningen mellan natur- och kulturvetenskap.

Detta resulterar i en gränsdragning i skapandet av kulturarv/kulturmiljöer
eftersom det fortsätter vara ett vetenskapligt subjekt som är omhändertaget och
undersökt av olika experter med hjälp av deras expertkunskaper. I detta
gränsdragande skapas en skarp inkluderande och exkluderande funktion, det finns
vissa som kan tala för och om kulturarvet eller kulturmiljö på rätt sätt och de som
inte kan det.140 Inte bara i form av kultur- eller naturvetenskapliga experter utan
även i vilka som anses gynnsamma i utvecklingen av dessa miljöer. Kulturmiljön
ska bli mer tvärvetenskaplig, fler experter ska ges större ansvar i allt fler landskap.
Vilka ska undersökas och förklaras varför de är speciella för de som inte förstår.
Samtidig förväntas även större ansvarstagande från företag, ideella organisationer
och lokalbefolkning. De organisationer som redan är engagerade i antingen kultur-
eller naturbevarande förväntas anamma varandras förhållningssätt; frågan är om
det kommer att bära någon frukt. Motivationen till dessa parters ökade
inblandning verkar vara att de ska inse att det finns ett ekonomiskt värde och vinst
i detta bruka av kulturmiljön.

Dessa gränsdragningar måste finnas för att etablera ett kulturarvs eller
kulturmiljös signifikans i dagens samhälle, utan detta är det bara en till plats i
landskapet. På gott och ont så vilar trots allt kulturmiljöer och kulturarv på våra
samtida uppfattningar och idéer. Något som påpekas i Proposition 2012/13:9, där
lösningen mot en strukturell hegemoni inom kulturarvsarbetet föreslås motverkas
med kreativitet och dynamik.141 Frågan är om ett sådant närmande till
kulturbevarandets inre kärna och problematik kommer att fungera. Det är en
angelägenhet att lösa detta problem för att uppnå den hållbarhet som är i enlighet
med resiliensteorins definition. Om tvärvetenskaplighet ska uppnås måste även
kulturbevarandet veta hur det ska närma sig de teoretiska ramverken som till
exempel regimskiften/tröskelvärden, adaptiva cykler och adaptiv samförvaltning.
Om inte detta finns med i kulturpolitiken, så kan det bara antas det inte handlar
om resiliensteorins hållbarhet, utan en modifierad form vilket starkt betonar andra
värderingar.

1 4 0Smith, L. (2006), Uses of heritage, s. 12.
1 4 1Proposition 2012/13:9. Kulturmiljöns mångfald, s. 34.
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Kontentan av vad Proposition 2012/13:9 och andra redovisade källor inom
kulturpolitiken lägger till den tidigare rådande uppfattningen kring kulturmiljön är
att den kan definieras som en ekonomisk resurs på ett helt annat sätt än tidigare.
Kulturmiljön ska ses som en del utav en helhet i samhället vilket bör ”utvecklas”.
Motivationen till detta är att ekonomi är en av aspekterna som leder till ett hållbart
kulturlandskap, det verkar antas vara ”limmet” i samarbetet mellan
lokalbefolkning, antikvariska intressen, naturvetenskapen, privata intressen och
politik. Dock bör jag påpeka att de tidigare beskyddande lagarna självklart
fortfarande finns på plats. Men att det ska bli lättare för småföretag att på ett eller
annat sätt bruka mark som annars varit skyddad av en, enligt propositionen,
omodernt utformad kulturminneslag.142

1 4 2Proposition 2012/13:9. Kulturmiljöns mångfald, s. 80.

52



Att ”skapa” en kulturmiljö

Enligt definitionen finns kulturmiljö överallt, samtidigt som den ständigt skapas
och omskapas i en ständig rörelse. I detta kapitel undersöker jag närmare hur
regionala initiativ tänker sig att användningen av natur- och kulturmiljöer ska se
ut idag och i framtiden. Detta för att klargör vilka värden och värderingar som
finns inbäddat i Värmlands kulturmiljöer och dess användning; hur de samspelar
med tidigare redovisad kulturpolitik. Eftersom det framkommit i tidigare kapitel
att kulturpolitiken på senare år eftersökt en allt mer ekonomisk aspekt på
kulturarvet kommer jag att mer noggrant undersöka hur Värmlands läns
behandling av kulturmiljöer ur ett ekonomiskt perspektiv. Turism
uppmärksammas allt mer som den största näringen kring kultur- och naturmiljöer.
Därför är turismen och insatser kring denna en utmärkt måttstock för att
undersöka värdering och prioriteringar kring kulturmiljöer. Först undersöker vi
vilka som är inblandade i skapandet av kulturmiljöer.

Av vem? Fler aktörer

Först går vi igenom vilka ”experter” eller institutioner som är inblandade i
skapandet eller organisationen av en kulturmiljö. Det är en bra startpunkt eftersom
de är centrala för gemene mans uppfattning av vad som är speciellt viktigt i
samhället. Även om det eftersöks en mer tillsynes demokratisk process som del i
kulturmiljöns hållbarhet både från resiliensteorin och kulturpolitiskt håll, så är
expertrollen fortfarande väldigt stark. Anledningen varför det är viktigt att se hur
dessa instanser hänger ihop är för att se vem eller vad det är som ser till att
förväntningar, mål och urval sker. Vi börjar med en snabb genomgång av de
antikvariska instanserna.

Riksantikvarieämbetet ansvara för frågor om kulturarvet och kulturmiljön.
Det ska speciellt verka för kulturvärden i bebyggelse och i landskapet, och att de
tas tillvara. Dessutom ska RAÄ följa det regionala kulturmiljöarbetet och stödja
länsstyrelser och regionala museer.143 Förutom att bevaka kulturmiljöintressen, så
ska även RAÄ se till att kulturmiljön är inblandad i samhällsplaneringen, för att
sedan följa upp och utvärdera detta kulturmiljöarbete. Med andra ord ska RAÄ se

1 4 3SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 85.
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till att alla inblandade parter har en samsyn, från statlig nivå ända till kommunal
nivå. Detta kring vad kulturmiljö egentligen innebär och där med även diskursen
kring den. Något som visat sig vara viktigt eftersom kulturmiljön återfinns i flera
olika lagar, bland annat kulturmiljölagen och miljöbalken. Det krävs alltså
förtydligande både för allmänheten, politiker och aktörer. 144 Ett av huvudmålen för
RAÄ i anknytning till kulturmiljön är att uppmärksamma värdet av landskapet,
som det är definierat i landskapskonventionen, hos alla berörda parter. Detta så att
alla parter kan utnyttja, iaktta och ta hänsyn till dessa värden i sina verksamheter.
RAÄ ska se till att både regionens utveckling och stadsplanering ställs i relation
till landskapskonventionen.145 Rollen för RAÄ är som spindeln i nätet, som ett
centralt stöd och samordnare av aktörer. Även att överse hanteringen av anslag
och bidrag till kulturmiljövård.146 RAÄ är därför inte helt relevant för vad som
händer med Värmlands kulturmiljöarbete, eftersom myndigheten mest agerar i
bakgrunden. 

Länsstyrelsen har en större roll i kulturmiljövården än tidigare och står för den
statliga förvaltningen i länen. De ska verka mot att de nationella målen uppnås i
länet, samordna olika samhällsintressen, och givetvis främja länets utveckling.
Samt samråda med andra statliga myndigheter utanför länet.147 Det är alltså den
centrala rollen vilken länsstyrelsen spelar i regionens kulturmiljöarbete som gör
dem relevanta för uppsatsens frågeställning. 

Centrala museer spelar ingen större roll i Värmlands kulturmiljöarbete
eftersom det inte finns några sådana i regionen. Istället undersöker vi regionala
och kommunala museers roll. Dessa museer, tillsammans med andra
kulturområden som scenkonst, biblioteksverksamhet med flera, har ett stort ansvar
för de nationella kulturpolitiska målens genomslag i den regionala verksamheten;
alltså att föra kulturmiljöarbetet närmre medborgarna. De finansieras inte enbart
av staten utan även av landstinget och andra huvudmän. Museerna arbetar alltså
inte bara med museiverksamhet utan även inom kulturmiljöområdet. De agerar
experter åt allmänheten, kommuner och civilsamhällets i kulturarvsfrågor. 148 Det är
en tämligen stor roll i kulturmiljöarbetet. Speciellt i legitimeringen av kulturarvet i
kulturmiljön.

Länsstyrelser, kommuner och läns/kommunal museer samverkar allihop mot
uppbyggnad och förmedling av kunskap om kulturmiljön, speciellt länsmuseer.
Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag att ständigt utveckla och förnya
kulturmiljöarbetet.149 

Det är alltså från ovanstående parter som det statliga omhändertagandet och
förmedlandet av kulturmiljön sker. Därifrån ska kunskap, bevarande, bruk och
1 4 4Riksantikvarieämbetet. (2014), Kulturmiljövårdens riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, s. 3.
1 4 5Riksantikvarieämbetet. (2014), Kulturmiljövårdens riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, s. 7.
1 4 6SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 85-86.
1 4 7SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 86.
1 4 8SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 88.
1 4 9SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 89.
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utveckling av kulturmiljön hanteras. Detta är ett gigantiskt arbete och måste därför
fokuseras.

Mottagare: för och till vem? 

Efter redogörande av vilka som har hand om kulturmiljövården runt om i landet
kan vi tydligt se att kulturmiljön hamnar hos länsstyrelser, kommun och museer i
regionen, där RAÄ har överinseende. Men vart hamnar då fokus av dessa
kulturmiljöer, vem talar de för, och hur talas det om dem? Är det kultur eller miljö
som hamnar i förgrunden, eller är det båda? Och på vilket sätt representeras detta?
Som redogjort tidigare så anser jag att turism är ett bra sätt att mäta detta.
Eftersom det inte enbart handlar om bevarande av lokala kulturminnen eller
kulturarv utan även representation utåt och ekonomiska värden. Speciellt de
ekonomiska värden vilka efterlystes i proposition 2012/13:9 Kulturmiljöns
mångfald. 

Kulturmiljön i Värmland – förutsättningar och framtid
Som förväntat arbetar länsstyrelsen i linje med beskrivningen av länsstyrelsernas
roll i bevarandet, brukande och utveckling av kulturmiljön. Det är inte heller
förvånande att både samhällsplanering och kulturmiljö hamnar under samma
förvaltning i Värmlands län. I samverkan ska dessa leda till trygga och goda
levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för besökare och
invånare.150 I enlighet med lagens definition av kulturmiljö samt resiliensteorins
systemteoretiska förhållningssätt till samhället så är detta en väldigt bred
definition. Resultatet är att många relativt olika områden samverkar under denna
kategori; arkeologi och fornlämningar, boende, IT och infrastruktur,
kulturreservat, plan- och byggfrågor, skyddad bebyggelse, strandskydd, vindkraft,
kulturreservat samt landskapsvård och kulturmiljöer. Vi kommer därför titta
närmare på landskapsvård och kulturmiljöer. Även om det vore intressant att
undersöka kulturreservat och hur de förvaltas/förmedlas. Problemet ligger i att de
är reservat och ”frysta” i tiden. De spelar helt enkelt, tillsynes, inte under samma
regler vilka styr resiliensteorins ramverk utan att ses i ett vidare perspektiv.

Vaghet och framtid
Länsstyrelsen i Värmland anser att vissa kulturmiljöer är värdefulla och agerar
som unika utvecklingsbara ”fästen” vilka det går att ställa historia, samtid och
framtid i relation till varandra. Med dessa kulturmiljöer, menar länsstyrelsen i

1 5 0Värmlands länsstyrelse, ”Samhällsplanering och kulturmiljö”, Hämtad 5 maj 2015,
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Pages/default.aspx.
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Värmland, går det ”...att bredda det värmländska kulturarvets attraktion och
funktion”.151 För att kunna utveckla dessa platser har Länsstyrelsen i Värmland
utvecklat en kulturmiljöstrategi vilket ska underlätta för inblandade aktörer. De
framtida målen är ganska vagt definierade. Vilket kan bero på att termen
”utveckling” är mångtydig och kan fyllas med en rad olika innebörder.

Målen summeras snabbt i en slogan: ”Värmland – ett föredömligt hållbart och
levande kulturlandskap som lockar, underhåller och utvecklar människor, natur
och kultur.”152 Kulturmiljöstrategin som länsstyrelsen i Värmland lagt fram är inte
en vanlig form av aktivitets- eller verksamhetsplan utan ska tolkas som ett styrkort
på en övergripande nivå. Länsstyrelsen menar därför att det är ett medvetet val att
vara återhållsam med detaljer och täcker därför inte alla önskemål eller
infallsvinklar. Poängen med detta ska vara för att strategin ska beskriva visioner,
mål och strategiska områden vilka går att utveckla och agera mer som en
inspiration för kulturarbetet på sikt. Ett förhållningssätt som givetvis tar avstamp i
de nationella kulturpolitiska målen och kulturmiljövården. Därför ska inte
kulturmiljöerna endast bevaras utan även utvecklas mot länets kulturmiljövärden i
ett hållbart samhälle.153 Denna vaghet understryker en oklarhet kring vad
kulturbevarandets roll egentligen innebär i det nya kulturpolitiska läget; vad det
innebär att bevara i en hållbar kulturmiljö.

Under det första decenniet av 2000-talet har det enligt kulturmiljöstrategin
gjorts stora framsteg i kulturmiljövårdens strategiska arbete kring vårdandet,
underhållet och utvecklingen kring länets ”värdefulla kulturmiljöer”. 154 Detta har
resulterat i skapade arbetstillfällen och ett tillgängliggörande av de ”mest
betydelsefulla delarna av kulturarvet”. Vilket är positivt för hela regionen. I
enlighet med rådande uppfattningar kring kulturmiljöns beroende av samverkan
har land- och fastighetsägare involverats allt mer i dialog med kulturmiljövården
kring kulturarvsförvaltningen. 

Som väntat har det lagts ner mycket pengar och medel på bevarande och
underhåll, olika stiftelser och program, men även 10 miljoner kronor på
information och publiceringsinsatser vars syften varit att sprida kunskap om länets
kulturarv och göra det mer lättillgängligt. Inte bara i demokratiseringssyfte utan
även i form av turistverksamhet. Det är publikationer och publik aktivitet på
länsmuseet, stiftelser, hembygdsrörelsen, universitet och enskilda kulturförvaltare
som når ut med denna kulturarvsinformation. Deras funktion är således att
beskriva vad en kulturmiljö är, att markera dess värde för omvärlden. En fortsatt
strategi för detta är att hitta fler vägar att göra kulturarvsinformationen så
tillgänglig och användbar som möjligt. Detta ska leda till ett bättre bruk av
kulturmiljön och vad den som resurs kan erbjuda samhället. Förutom att

1 5 1Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, Förord.
1 5 2Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, Sammanfattning.
1 5 3Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 1.
1 5 4Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 3.
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länsstyrelsen gett anslag för ovanstående verksamhet så har det även givits medel
till olika projekt och företagsstöd i syfte att bidra till lokal utveckling och
sysselsättning genom kulturaktiviteter eller landsbygdsturism. 155 Det bedöms
fortfarande finnas de som kan utnämna vad kulturmiljön kan eller inte kan
användas till bättre än andra. Detta kan bero på att expertrollen kring kulturmiljön
fortfarande är essentiell i dess existens eller att de demokratiska mål som är del av
ett hållbart landskap inte hunnit realiseras på grund av brist på kunskap bland
allmänheten.

Dessa åtgärder är satsningar på sikt, ur ett helhetsperspektiv, eftersom de är
investeringar inför framtiden. Mycket håller på att förändras i samhället i och med
globaliseringens framfart. Frågor kring hur vi förvaltar kultur- och naturmiljöer
blir viktigare. Det är inte bara miljön som förändras i anknytning till
miljöförstöring, påpekas det i kulturmiljöstrategin, utan det har effekt på
människans hälsa och kulturarvet. Samtidigt förändras även andra förutsättningar i
samhället, så som befolkningsunderlaget, hög medelålder, omställningar i
jordbruket vilket präglar landskapet i allt mer omfattande grad. Detta leder till att
traditionella jordbruksmetoder försvinner. Speciellt i anknytning till skogsbruket
vilket ibland har lett till förstörelsen av viktiga kulturlämningar. 156 Omställningar i
landskapet har alltid skett när människan har ställ nya krav på resursutvinning och
annat bruk. Men nu ligger det mer fokus på hur dessa utvinningar och bruk kan
vändas till något positivt för miljön eller i alla fall mindre skadligt.

Denna syn och förståelse av vad som händer i och med landskapet är tydligt
format av resiliensteorin. Vilket även bidrar till den vaghet som finns i
kulturmiljöstrategin i Värmland. Miljö och klimatfrågor tar framsätet i
prioriteringarna kring dessa miljöer. Jord- och skogsbruk, miljöförstöringar och
förändringar i samhällets sociala uppbyggnad benämns alla som variabler vilket
påverkar samhället som system. Dessa variabler kan potentiellt vara faktorer till
att föra landskapet över sina tröskelvärden och leda till ett regimskifte. Men vad
detta innebär rent konkret är oklart. 

Medvetenhet om denna oklarhet är inte helt uppenbar i kulturmiljöstrategin.
Eftersom visionen för framtida kulturarvsarbete är att det ska utvecklas och att
den ska vara hållbar, ur miljömässig, social, kulturell och ekonomisk aspekt men
inte på vilket sätt utveckling eller hållbarhet ter sig rent konkret. Det refereras åter
till att kulturarvet börjat leta sig in i allt fler politiska sammanhang förutom
kulturpolitiska, även närings- och miljöpolitiken vilka teoretiskt sett delar
utvecklingskraven som finns för hela samhället. För att uppnå detta måste alla
nivåer i riket, lokalt till nationellt, från enskilda företag till stat, samverka för att
nå hållbarhet i alla områden157 som finns definierade i resiliensteorin. Självklart
existerade dessa krav på utveckling innan resiliensteorin fick genomslag. Men att

1 5 5Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 5.
1 5 6Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 5.
1 5 7Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 10.
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identifiera aktörer vilka bidrar till ”god” utveckling verkar ha underlättats.
Kulturmiljön beskrivs av länsstyrelsen innehålla ekonomiska, miljömässiga,
kulturella och sociala dimensioner som ska bejakas och vävas samman för att
uppnå hållbarhet. Hållbarheten ska inte bara underlätta förvaltning och bevarande
utan även utveckling och förnyande av historiska sammanhang. 158 Än en gång
stöter vi på utveckling och hållbarhet likt den beskrivning som finns inom
resiliensteorins ramverk och i regeringens propositioner. Vilket verkar var det som
ska definiera kulturmiljöer i framtiden, vara del av alla delar av samhället för att
bidra till en diffus utveckling och hållbarhet.

Men finns det några spår av Värmlands länsstyrelses resonemang kring vad
hållbarhet i kulturmiljön innebär? En viktig aspekt av hållbarheten i kulturmiljön i
Värmlands län är givetvis förvaltningen av kulturarvet. Förvaltningen bygger på
vad länsstyrelsen kallar historiemedvetenhet. Vilket är att alla har förståelse kring,
är delaktiga i och tar ansvar för den egna kulturmiljön. I detta anses det viktigt att
utbilda länets invånare kring villkoren för hållbar utveckling. Information och
utbildning är viktig för kulturmiljöns tänkta framtida utveckling. Det verkar inte
gå att reda ut innebörden av hållbarhet eller utveckling som separata begrepp
eftersom de ständigt kopplas samman i förklaringen av respektive individuella
innebörd.

Länsstyrelsen menar även att kulturförvaltningen bidrar till bättre livskvalitet,
rikare livsmiljöer och bättre folkhälsa. Hållbarhet i kulturmiljön kopplas alltså
även till människors hälsa. För att uppnå detta måste kulturvärden kring dessa
attribut lyftas i de många olika kulturmiljöerna, om de går att identifiera. Till sist
ses kulturarvet som en resurs för tillväxt och utveckling i ett hållbart samhälle.
Länsstyrelsen framhåller att grunden för deras strategi är kulturens och
kulturarvets egenvärde. Det är alltså viktigt att framhålla kulturens betydelse för
lokal och regional attraktion och utveckling, kulturen och kulturarvet blir mer och
mer en del av platsens infrastruktur i denna bemärkelse. Men kulturen och
kulturarvet anses fortfarande vara del av människans ”folksjäl”. Hur kan de annars
knytas ihop med värden som ”bättre livskvalitet”, ”rikare livsmiljöer” och ”bättre
folkhälsa” eller anses ha ett egenvärde? Om nu inte egenvärdet är knutet till något
annat så som ekonomisk vinst eller marknadsföringsmöjligheter. 

Detta i kombination med nya krav som ställs på samhället av ökad
heterogenitet bland befolkningens etnicitet, nya syner på och tolkningar av
kulturarvet samt nya krav på kulturupplevelser. Vilket gör att kulturarbetet
förskjuts från förvaltningstänkande till att försöka öka medborgarintresse i
kulturlandskapet Värmland.159 

1 5 8Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 11.
1 5 9Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 11.
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Demokratisering, hållbarhet och ”goda aktörer”
Värmlandsstrategin är utformad i dialog med företrädare från regionala och lokala
aktörer, utefter vilka framtida samarbeten och utvecklingsmöjligheter har
definierats. Kulturmiljöstrategin tar alltså ganska stor ansats ur den sociala
hållbarheten i samhället, som resiliensteorin skulle kalla det. Om detta innebär
samma inkludering som tidigare kallades ”demokratisering av kulturarvet” är inte
helt klart eftersom det verkar finnas andra politiska vindar som styr den
kulturpolitiska agendan idag. Greppen i kulturmiljöstrategins mål är att samla
”goda krafter” vilka har förmågan och viljan att hävda det värmländska
kulturarvet som en resurs i samhällets utveckling, vilken både inrymmer tradition
såväl som nytänkande. Syftet med detta tillvägagångssätt är att påvisa
kulturarvsområdets bredd med förhoppningen att öka samarbetet mellan
kultuarvsarbetare, lokala och regionala aktörer. 160 Samsyn och samverkan nämn
som viktiga ingredienser för att nå de olika nationella kulturpolitiska målen i den
värmländska vardagen.161

Alla bär ansvaret för kulturarvet enligt den klassiska svenska
förvaltningsmodellen, även om stat och länsstyrelse har det övergripande ansvaret.
Fler insatser från olika nivåer av samhället måste se möjligheter i förvaltandet av
kulturarvet istället för restriktioner för att målen av ett hållbart samhälle ska nås.
Ideella organisationer, folkrörelser och enskilda värmlänningar nämns bära ett
avgörande ansvar för detta, i enlighet med proposition 2012/13:9. Att ta tillvara på
deras kunskap är viktigt, annars känner de sig inte inblandade.162 Det är inte bara
dessa aktörer som ska vara mer inblandade i kulturmiljöns framtida utformande.
Eftersom Värmland är, likt resten av Sverige, i en omställning mot ett allt mer
heterogent samhälle där det krävs ett bredare förhållningssätt till
mångfaldsperspektiv på kulturarv. I kulturmiljöstrategin efterfrågas ett större
utrymme för integrations- och mångfaldsfrågor där en internationalisering och
utbyten med omvärlden hamnar mer i fokus. Detta kräver ett globalt
förhållningssätt på individ- så väl som samhällsnivå. Medlemskapet i EU och
turismnäringen är en del av internationaliseringen.163 Aktörerna på lokal/regional
nivå och internationella krafter ska tillsammans forma en användning av
kulturmiljöerna som är globalt konkurrenskraftig. I ett globalt samhälle krävs det
inte bara fler aktörer utan även att dessa aktörer är medvetna på vilka sätt
kulturmiljön berör deras verksamhet, och deras verksamhet berör kulturmiljön.

För att nå dessa mål med att ytterligare involvera samhället så vill
länsstyrelsen stärka intressegemenskapen och ansvarstagandet mellan de lokala,
regionala och nationella nivåerna; detta med stöd från politiskt håll. Det ska även
bli ett gemensamt fokus på kulturmiljöområdets centrala grundfrågor, för att

1 6 0Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 1.
1 6 1Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 2.
1 6 2Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 6.
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lättare kunna fokusera på långsiktiga bevarande- och utvecklingsinsatser. 164

Förutom tidigare nämnda aktörer som Länsstyrelsen själv, RAÄ, kommuner, alla
inblandade parter i kulturmiljön så nämns även Region Värmland som en av
kulturarvsarbetets huvudaktörer. Region Värmland är sedan 2001 ett regionalt
samverkansorgan för länets kommuner och bär ansvar för regional utveckling,
hållbarhet, tillväxt, kultur, turism och kreativa näringar. Förutom de vanliga målen
med hållbara livsmiljöer och utvecklingsmöjligheter så har Region Värmland
alltså ett ganska stark ekonomiskt fokus i sin verksamhet.165 Detta ekonomiska
fokus verkar vara den minsta gemensamma nämnaren för majoriteten av
utvecklingen som regionen måste genomgå. Där fler aktörers inblandning och
ökad kunskap hos dessa aktörer förväntas åstadkomma detta i anknytning till
kulturmiljön.

Fortsatt helt i enlighet med resiliensteorins krav på adaptiv samförvaltning
och social hållbarhet som en av delarna vilket skapar en hållbar kulturmiljö. Det
bör klargöras att social hållbarhet inte automatiskt betyder att det är demokratiskt,
till exempel kan även odemokratiska system vara ”hållbara” i flera olika aspekter.
Demokratisering av kulturarv och kulturmiljöer måste aktivt eftersträvas från flera
olika håll i kulturbevarandet. Involverande av samhället i kulturmiljöstrategin är
alltså formad efter vad som kallas ”goda” aktörer. Verksamma i olika
kulturmiljöer, inte så mycket av den gamla synen från 1970-talet och framåt där
alla skulle med och alla skulle delta oavsett definitioner som ”goda” eller ej. Men
riksdagens kulturmiljömål anses fortfarande vara centrala för kulturmiljöstrategin.
Däri det demokratiserande fokus i vilket alla ska vara delaktiga i och förstå
kulturarvet. Det nämns även att det är viktigt hur alla grupper i samhället har
tillgång till och möjlighet att medverka i skapandet av Värmlands kulturarv. Fast
när definitioner som ”goda krafter” är sedda som instrumentella i det framtida
formande av bruket kring kulturarv och kulturmiljöer så måste frågan vad ”goda
krafter” egentligen innebär, och framförallt vad det inte innebär. 

I visionen för samverkan mot ett hållbart samhälle poängterar Länsstyrelsen
att målet inte är att alla ska tycka lika mycket om allt den föreslår eller riktas mot.
Meningen med visionen är att skapa en gemensam bild, utan vilken blir mål och
medel inte lika effektiva. Det handlar om att ”leva visionen”, att det egna
engagemanget blir drivande.166 Benämningen som ”god kraft” verkar hamna på de
som hänger med i visionen, anammar målen och därmed även får ta del av medlen
vilket tillkommer egenskapen som ”god kraft”. Miljö- och landsbygdsprogrammet
är en av de insatser som skapar goda aktörer. I detta program ges ersättning till
enskilda brukare vilket är tänkt att signalera vikten av kulturlandskapet som läns-
och samhällsintresse.167

1 6 4Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 7.
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Givetvis finns flera instanser som ser till att demokratiseringen finns med i
kulturarvet, på nationell nivå från RAÄ's sida168 och på regional/lokal nivå från
olika museimän eller kulturarbetare. Men det bör ändå ses som en förändring i
värderingar när ”goda krafter” anses vara av större intresse än förut och att det
inte är en slump att det sker just nu. Samtidigt som det läggs allt mer fokus på att
kultur och kulturarv ska användas som attraktiva resurser för regionen vilken drar
till sig företag, turister och inflyttare. Givetvis är det inte ett explicit mål eller
agenda från länsstyrelsens håll att köpa tillväxt och utveckling till priset av
förluster i kulturmiljön eller kulturarvet. Dock är det ett mål att sätta kultur, natur
och kulturarvet i näringskedjan som framgångsfaktorer eftersom de anses ha
instrumentella värden. För att detta ska uppnås måste alla inblandade se
möjligheterna i att driva denna form av utvecklingsinsatser, vilka är tänkta att
formas i samverkan mellan kultur- och naturarv, regionens utveckling och
tillväxt.169 Kulturmiljön kommer med andra ord att bevaras lagom mycket, i mon
om utrymme för tillväxt och utveckling i strävan efter en odefinierad hållbarhet.

Enligt länsstyrelsen så finns det utrymme för ekonomisk utveckling i länet
med hjälp av kulturarv och kulturmiljöer i kombination till besöksnäringen. Även
om kulturpolitiken har kulturarvet som kärna så kan inte publiken eller det
mervärde som skapas av korsbefruktningen mellan olika verksamheter eller
samhällssektorer tänkas bort. Det är alltså den ekonomiska länken mellan kultur
och turism som ska uppmärksammas och utvecklas. Detta ses som en naturlig
omställning från industri- till tjänstesamhälle.170

Urvalet är och kommer alltid att vara en av de starkaste markörerna för våra
värderingar i samtiden, inkludering och exkludering och därmed även
demokratisering. I anknytning till urval av kulturarv efterfrågar länsstyrelsen att
nya perspektiv måste ges ökat utrymme. Fler aktörer bör få styra över vad som
anses vara kulturarv och hur det ska bevaras, inte bara experter. För i urvalet av
kulturarvs status, bedömning av risker och hot och vid förslag av
kulturarvsarbetets riktning är det omöjligt att undvika ”... åsikts- och
meningsskiljaktigheter”.171 Det är därför viktigt ur ett medborgarperspektiv att föra
en öppen dialog om varför detta urval ser ut som det gör, enligt länsstyrelsen i
Värmland. Kanske även en dialog kring vad en ”god kraft” egentligen innebär,
vilken del av kulturarvet som anses vara mest knuten till turism. Vad ska då
bevaras och utefter vilka kriterier?

Bevarande, utveckling och formande av den värdefulla kulturmiljön
I kulturmiljöstrategin efterlyses som beskrivits tidigare förändring och anpassning
av kulturarvsarbetets inriktning och arbetsformer efter nya situationer som råder i

1 6 8Förordning 2014:1585, Med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 
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samhället. Detta motiveras med att kulturarvsområdet letat sig in i allt fler
sammanhang i samtiden som resultat av samhällsförändringar och nya
förutsättningar. En trend som nämns som exempel på detta är hur kulturarvet är
mer aktivt utanför sitt traditionella politiskaområde. Alltså att kultur och
kulturarvsarbete är allt mer aktivt i andra samhällsområden. 172 

Värmlands länsstyrelse fastställer att kultur och kulturarv allt mer blandas in i
en holistisk samhällssyn; likt den som resiliensteorin definierat. Fast i detta pekas
tidigare kultur och kulturarvsarbete eller synen på kulturarv ut som en separerad
del från resten av samhället. Visserligen tog kultur- och naturbevarandets historia
riktig fart i Sverige kring år 1909, som nämnt i kapitlet Naturen som arv i Sverige.
Som ett svar till de snabba förändringar industrialiseringen innebar. Målet var att
bevara det som var typiskt representativt för det ”ursvenska” eller eviga ”svenska”
värden och uttryck i både natur och kulturarv. Men kulturarvsarbetet var absolut
del av samhället uppfattningar och dess utveckling och har varit det sedan dess. I
alla fall om vi utgår från att de som har makt i samhället talar för vad som är
bevarandevärt. Ett bra exempel på detta är att de flesta av oss inte längre
definierar kultur- eller naturarvet som en ren representation av den svenska
”folksjälen” vilket den uppfattades under senare delen av 1800-talet tidiga 1900-
talet. Vad som är bevarandevärt, och hur det bör bevaras, anpassas alltid efter
samtida intressen och normer. Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi visar även på att
det givetvis finns en förståelse för detta. Kulturarvet är präglat av historia och
dagens samhälle, i detta förändras även tolkningen av kulturarv ständigt. Vad som
anses vara betydelsen av kulturarv och vilka som anses mer betydelsefulla skiftar.

Hur anser länsstyrelsen att den nya formen av kulturarbete egentligen skiljer
sig från den gamla, vad är definierat som bevarandevärt? För att svara på detta bör
titta på vilka definitioner som finns i kulturmiljöstrategin kring kultur, kulturarv
och kulturmiljö. I kulturmiljöstrategin uttrycks det att mycket kan vara kultur,
kulturarv och kulturmiljö men inte allting, för då urvattnas begreppen och dess
innebörd. Kulturbegreppet är baserat på en humanistisk syn där kvalitativt
skapande inom konst, musiklitteratur, arkitektur inräknas. Kulturarvet är
traditioner, konstnärliga verk, museisamlingar liksom av människan påverkade
miljöer, både enskilda kulturminnen och landskap med historisk innebörd, eller
hela bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön är en del av kulturarvet, både de materiella
och immateriella arven i dessa miljöer.173

Kulturarv kan inte vara allt men definitionen är såpass bred att det utan
tolkning lika gärna skulle kunna vara det. Vad är det då som gör Värmland
historiskt signifikant, vad gör Värmlands historia unik? ”Man behöver inte vara
överdrivet lokalpatriotisk eller provinsiell för att hävda att Värmland är ett
kulturlandskap med många ansikten.”174 står det i Kulturmiljöstrategin. Vilken
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fortsätter att beskriva hur länet har en lång och intressant historia. Om detta
förflutna ska berättas om måste berättaren ta hänsyn till de tusentals arkeologiska
lämningar, kulturmiljöer av riksintresse, väl omhändertagna odlingslandskap och
kulturreservat, många olika byggnadsminnen och bebyggelsemiljöer och en rik
kyrklig kulturskatt. Värmlands många industrimiljöer nämns även som en bra
spegling av Sveriges utveckling som industrination, likaså en representativ bild av
kommunikationssamhällets framväxt både på land och till sjöss.
Kulturmiljöstrategin pekar ut dessa kulturmiljöer som platser där tiden gått lite
långsammare än på andra håll med en stor symbolkraft med ”...förankring i de
djupa leden.[sic]”. Kulturmiljöer som reflekterar efterkrigstiden finns det även bra
arkitektoniska exemplar av. Vidare in i moderna tidens kulturarv är idrottens
berättelser och miljöer ansedda som viktiga.

Värmlands län nämns även som ”sinnenas landskap” i kulturmiljöstrategin.
Detta motiveras av att i länets kulturmiljöprofil bär många olika uttryck från olika
konstnärer, i form av arkitektur på olika kulturbyggnader samt andra
kulturyttringar så som utställningar, teater och kulturhistoriska miljöer som lockar
tusentals besökare varje år. Den levande musik- och berättartraditionen som finns
i länet anses ha ett stort immateriellt värde med ett historiskt djup. 175 

Detta är beskrivning av vad Länsstyrelsen jobbar efter när de påstår att
Värmland är en unik och attraktiv plats med mycket värt att bevara, bruka och
utveckla, med en vilja att skapa ett samtida kulturarvsarbete. Ändå ser vi ett
ganska traditionellt beskrivande av kulturmiljön som utgått ifrån samma definition
av vad som anses vara ett ”arv” och därför värt att bevara och uppmärksamma. En
definition vilken är nedärvd sedan 1800-talet.176 Ett ytterligare talande exempel för
detta är den föreslagna planeringsmodellen för att hitta och utnämna kulturmiljöer
i Värmland: cultural planning. Till skillnad på den traditionella planeringen, som
redan omnämn i tidigare kapitel så antar denna form av planering även platsens
särprägel på ett mer humanistiskt sätt. Det går ut på att försöka hitta platsens
”Genius Loci”, platsens själ, för att utveckla platsens identitet. Med andra ord är
det en tämligen essentialistisk syn kring att platsen har ett inneboende väsen vilket
skiljer det på en själslig nivå från andra platser.177 Samtidigt som detta underlättar i
bruket av Värmland som ett varumärke.

 Men varför kan en plats inneha en själ på detta sätt? Som nämnt i tidigare
kapitel är kulturmiljön förvaltad och definierad av två olika vetenskapliga
discipliner, antikvariska och naturvetenskapen. Vilka föreligger definitionen av
kulturlandskapet och därmed fyller den med en mening, en själ. Dessa discipliner
är i första hand inriktade på att skydda och vårda tidigare generationers spår, eller
en ”ursprunglig” natur, för framtida generationer.178 Detta kan vara varför vi hittar
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ett något paradoxalt förhållningssätt mellan beskrivning av och målet med
kulturmiljöstrategin. Möjligheten till utveckling finns, men kring kulturarv som
inte kan förändras utan att förlora sitt värde. Det finns fortfarande förutbestämt
viktiga kulturmiljöer och därmed även mindre viktiga kulturmiljöer, definierade
av experter. Utgångspunkten är ett traditionellt arv vilket har bevarats, nästan som
ett försök att stanna tiden. Men samtidigt är målet för strategin att uppmuntra
utveckling och förändring. 

Ett ytterligare exempel på att beskrivningen av kulturmiljöer fortfarande ses
och benämns efter traditionella definitioner delade av disciplinära
tolkningsskillnader av landskap eller kulturmiljöer; alltså inte direkt anknutna till
resiliensteorins holistiska syn på samhället är hur olika kulturmiljöer benämns i
anknytning till omvälvningar i Värmlands jordbruk. Trots dessa omvälvningar så
finns marker, kulturminnen bevarade i sammanhang och landskapsmiljöer med
stort biologiskt och kulturhistoriskt värde kvar.179 Här separeras alltså det
antikvariska och naturvetenskapliga intressen än en gång upp i två olika
kategorier, beroende på vad som anses vara värt att bevara, kulturhistoria eller
biologisk mångfald. Trots att både kulturmiljöer och biotoper är starkt
vårdberoende för att lyckas bevaras. Som båda nämns som värda att bevara av
Europeiska landskapskonventionen och dessutom krävs för en hållbar utveckling
så verkar inte steget att förena dessa två diskurser finnas som verktyg i
kulturmiljöstrategin.

Samtidigt ställs kulturmiljön inför resiliensteorins mångsidiga syn på
landskapet, vilket öppnar upp för andra tolkningar och exploateringar av vad som
anses vara bevarandevärt. En av dessa exploateringar är upplevelseekonomin som
ständigt expanderar. Länsstyrelsen menar att förväntningarna på upplevelser och
tjänster med kulturvärden växer. Kultur och kulturarv är allt mer en resurs vilket
kan användas för rekreation, folkhälsa, forskning och turism av företag eller
annan regional utveckling.180 Det har alltså skett en förändring i synen på
kulturarvsarbetets roll. Där det tidigare bara vara att bevara tidigare generationers
lämningar så är det nu även ett mål att samhället ska kunna planera och tillgodose
efter sina nutida behov. Kulturarvsarbetarna ska agera för att få in humanistiska
och kulturhistoriska perspektiv i samhällsutvecklingen, länets kulturarv ska inte
bara bevaras utan även göras till en del av länets framtid. Ett steg i detta led är att
föra kulturarvet in i lokala och regionala planerings- och utvecklingsprocesser. 181

Kulturen ska, som tidigare nämnt, användas som en resurs för att öka lokal och
regionala attraktiviteten i denna utvecklingsprocess.

En instans i länet som är tillägnad detta i kulturmiljön är Region Värmland
som har i uppdrag att bland annat skapa stimulerande natur- och
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kulturupplevelser, profilering av regionen och att utveckla besöksnäringen.182

Region Värmlands roll är alltså knuten till att försöka hitta nya sätt att tolka in
kulturarv i besöksnäringen men även att få Värmland att bli mer attraktivt för både
företag och som plats att bo i. Detta är givetvis del utav Värmlands läns vision,
där det ska arbetas mot att utveckla Värmland till en attraktiv, tillgänglig och
kultur- och besöksregion.183 En av dessa riktningar är att sambandet mellan hälsa
och kultur blir allt mer uppmärksammad. Kulturarvet och kulturupplevelser
uppges ge nya perspektiv vilka bidrar till livskvaliteten och en rikare livsmiljö.
Region Värmland arbetar nära inpå hållbarhet som definierad i resiliensteorin där
de delar hållbarheten i fyra bekanta aspekter. Social hållbarhet, vilket beskrivs
som samhällets behov till gemenskap, sammanhållning, delaktighet och
inkluderande i samhällsutveckling. Miljömässig hållbarhet, vilket är allas ansvar
att delta i god påverkan av ekosystem. Till sist kommer den ekonomiska
hållbarheten, vilken är vikten av förnyelse och utveckling i fler områden i
samhället eftersom utvecklingen sker globalt i allt snabbare takt. Kapaciteten och
konkurrenskraften måste öka i Värmland.184 Än en gång verkar hållbarhet och
utveckling per definition vara två sidor på samma mynt; hållbarheten är för att
samhället ska klara av att möta framtiden. Samtidigt som utvecklingen är ämnad
för att samhället ska klara av denna i framtiden.

Turismens roll i kulturmiljön och kulturmiljöns roll i turismen
Ett av målen i kulturmiljöstrategin är att kulturmiljöns och kulturarvets betydelse
för turism ska tas tillvara på, i syfte för utveckling. I detta ska kultur- och
naturturism kombineras i syfte att visa hur bevarande av natur- eller
kulturarv/miljöer inte behöver stå i motsatts till varandra. Tillsammans med
besöksnäringen ska tillgängligheten, upplevelsekvalitén och hållbarhet utvecklas
vid besöksmålen. De nya perspektiven ska bejakas och användas vid
naturreservaten och i kulturmiljöerna.185

Vad detta innebär är att kulturmiljön nu är intimt anknutet till turismen som
industri, inte bara på regional nivå utan nationell och internationell nivå, enligt
Länsstyrelsen. Likt allt annat i vårt samhälle förändras turism i takt med att allt
mer information och uppfattningar sprids. Resenärer blir allt mer medvetna om
besöksmålen samtidigt som marknaden blir allt mer konkurrenskraftig. Vad
besöksmålen har att erbjuda för upplevelser, stimulerande innehåll och dess
kvalitet blir allt viktigare. Det som vanligen ses som kulturminnen eller
kulturmiljöer värda att bevara, så som röda stugor, fornminnen och kyrkor finns
överallt i landet och är därför inte självklara och unika besöksdestinationer. För att
hitta unika besöksmål måste de byggas med hjälp av olika tillgångar både i
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naturen och kulturmiljön i kombination med unika affärsidéer. Här återkommer
länsstyrelsen till sin syn på landskapets Genuis Loci, platsens själ, som finns på
olika platser i Värmland och måste bara uppmärksammas med de rätta verktygen.
Det som gör Värmland känt både nationellt och internationellt. Kulturmiljöerna
måste exponera värden och upplevelser som gör skillnad; att underlätta detta är ett
av målen i kulturmiljöstrategin. Ett av tillvägagångssätten är att försöka förena
intressegemenskapen mellan natur och kulturområden och besöksnäringen, för att
hitta utvecklingsbara områden, besöksmål och teman.186 

Konkreta förslag på utvecklingsbara besöksmål och starka regionala teman är
Värnerskärgårdens natur, kultur och historia, ekoturism, bergslagens historia,
skogsfinska kulturarvet, med flera. En fråga som bör lösas inför framtiden är hur
dessa platser ska kunna säljas i tematiska paketerade besöksmål. Länsstyrelsen
formulerar det såhär: 

”Att Värmland är en skattkista fylld av unika tillgångar är ingen nyhet, men
för att behålla och erövra en ännu större plats på besökskartan behöver den
skattkistan öppnas och göras synlig för ännu fler.”187

I en skattkista har olika valörer olika värde, en del ädelstenar är värda mer än
andra. Så hur har då dessa värdefulla kulturmiljöer identifieras, paketeras och
utvecklas?

I det stora hela verkar Värmlands läns miljöstrategi passa perfekt i
resiliensteorins beskrivning av adaptiva cykler. Likt resiliensteorin så fokuserar
den på omorganisation/förstörelsedelen av denna cykel. Där osäkerhet,
nymodighet och experimenterande leder utvecklingen,188 vilket skulle förklara de
nya fördelningarna av värderingar, värden och aktörer i kulturmiljön. Om detta
kommer att leda till destruktiva eller kreativa förändring av och i systemet kan
inte ens resiliensteorin svara på ännu.

Värdefulla kultur- och naturmiljöer – turism och 
platsskapande 

I Värmlands länsstyrelses kulturmiljöstrategi är det överhängande målet att skapa
attraktiva kulturmiljöer och därigenom exploatera besöksnäringen. Men hur är det
tänkt att detta kan funka i praktiken, hur behandlas kulturmiljöer och vad
eftersöks?

 I Länsstyrelsen Värmlands publikation ”Utveckling av kultur- och
naturturism i Värmlands län” beskrivs något ett ramverk utefter hur det är tänkt

1 8 6Länsstyrelsen i Värmlands län. (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 26.
1 8 7Länsstyrelsen i Värmlands län. (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 27.
1 8 8Holling, C. S. m.fl. (2002), ”Resilience and Adaptive Cycles”, s. 33-35.
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att denna utveckling ska se ut, publikationen är från 2006 och är därför lite
daterad. I skrivandets stund arbetar Länsstyrelsen i samarbete med Värmlands
museum på en satsning vid namn ”Värmlandssatsningen”, vilket bygger på en
annan satsning vid namn ”Bergslagssatsningen”; vilken Värmlands län även är
inblandad i, en del nyckelpersoner jobbar nämligen på båda satsningar. I
Bergslagssatsningen är målet att inspirera lokala, regionala och nationella aktörer
till att samverkar, stötar varandra och medverkar i deras utveckling utefter
Bergslagens historiska bakgrund, med fokus på att låta det lokala
utvecklingsbehovet styra. Det är enligt satsningen ett stort fokus på
entreprenörskapet för att främja kommersiellt gångbara produkter och tjänster. I
förgrunden för satsningen ligger kulturmiljövårdens arbete med industrihistoriska
miljöer.189

 Det finns givetvis fler satsningar, föreningar och styrdokument som berör
turism i Värmland. Såsom Region Värmlands ”Värmlandsstrategi” och
VisitVärmland, vilket är en ekonomisk förening ägnad åt företag inom
besöksnäringen i Värmland. Men dessa behandlar inte själva kulturmiljön som
tidigare fokuserats på i denna uppsats. Följande kapitel kommer därför disponeras
genom att först titta på vad länsstyrelsen planerar och bedömer som kulturmiljöer
och turism.

Turism och upplevelser är som vi tidigare kapitel förklarat en prioriterad
länsstrategi. Småskalig turism är en viktig del och ska tillvaratas genom att
anknyta dem till närliggande större attraktioner som har större attraktionskraft,
den lokala kulturen ska här agera som en sammanbindande faktor. Här spelar
småföretag en stor roll i den bredd av aktiviteter som ska erbjuder bland annat
lugn och ro; vilket är nämnd som en stark faktor i detta destinationstänkande.
Produkterna som produceras på dessa platser, hantverk, livsmedel och kultur leder
till en förstärkning av värdet av platsen som besöksmål. Det gäller därför att lägga
extra mycket fokus på dessa geografiska teman för att kunna skapa en destination
vilken agerar som en kvalitetssäkring av turismprodukter.190

 Något som potentiellt kan sätta käppar i hjulet för dessa satsningar är hur
naturmiljöer, speciellt reservat, har skapats. Den drivande tanken i ”skapandet” av
dessa miljöer har traditionellt varit att bevara, inte så mycket att bidra till den
lokala eller regionala ekonomiska utvecklingen. Därför är viljan att skifta fokus
från de första två leden av ”Värna-Vårda-Visa” och istället utveckla det sista,
nämligen visa. Den ekonomiska utvecklingen får inte vara på bekostnad av
hållbarhet i dessa naturmiljöer. Ökad turism innebär även ökade påfrestningar i
form av till exempel resor till och från destinationer, vilket är en av farhågorna
Länsstyrelsen ser med detta förhållningssätt. Att minska avtrycket från ökad
turism och vara lyhörda för resmålets begränsningar för att få minsta möjliga

1 8 9Intresseföreningen Bergslagen, (2014), Bergslagssatsningen Kultur och Turism Projektplan Etapp 4B
2015 – 2017, s. 4.
1 9 0Länsstyrelsen i Värmlands län, (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s. 8.
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slitage på kultur och natur. Det är alltså därför det anses vara så viktigt att sprida
ut besöksmålen på ett större område, snarare än koncentrera det på en begränsad
plats. Förutom när det kommer till information och anvisning det är tänkt att
turisterna ska ta del av. Detta för att turisterna ska begränsa sitt avtryck och slitage
på den fysiska miljön både i natur- och kulturmiljöer. Därför är planering och
kunskap viktigt i anknytning till utvecklandet av besöksnäringen. 191 Vad och vilka
är dessa platser? Vilka natur- och kulturlandskap är utvecklingsbara som
besöksmål enligt länsstyrelsen och andra centrala aktörer?

Värmland som ett besöksmål – nutid och framtid
Värmland beskrivs först och främst ur sin naturskönhet, från vackra Vänern till
förfjällsterrängen i norra Klarälvsdalen. Det är estetiken i dessa miljöer
kombinerat med mänsklig aktivitet som gör platserna speciella. Naturen beskrivs
som uråldriga, sedan inlandsisen formade landskapet via sitt skrapande och
formande av bergen. Inlandsisen är det som gjort förutsättningarna för människans
jord och skogsbruk i länet genom tiderna. Sjöar och älvar knyts till industrin och
kyrkor som oftast ligger när olika vattendrag. Värmlänningen har alltså inte bara
formats av landskapet utan format landskapet.192 I beskrivningen av landskapet ser
vi en ganska traditionell syn på vad det har att erbjuda. Det är beskrivet som
estetiskt vacker natur med antydan till att den är från urminnes tider, ett direkt
resultat av inlandsisen. I beskrivningen av natur- och kulturlandskapet tar naturen
upp betydligt större del än människans påverkan av landskapet. Även om en
beskrivning av människan som viktig i sammanhanget finns så är naturen mer
romantiskt beskriven. 

I beskrivningen av turismen är det fastslaget att Värmland en gång beskrevs
som ”diktarnas” landskap, men börjar allt mer beskrivas efter sina
naturupplevelser i vildmarkerna. Dock lockar fortfarande vissa evenemang och
fester kring annat än naturen ett stort antal besökare på sommarhalvåret. I och
med dessa förutsättningar med stora skogar, fina sjöar och vattendrag, och
intressanta kulturlandskap så menar Länsstyrelsen att det finns goda
förutsättningar för utveckling av kultur- och naturturism. I Värmland finns två
kulturreservat och 169 naturreservat, flera av dessa reservat bör kunna utvecklas
som del av besöksnäringen. Men det finns en del av dessa områden som inte
skulle gynnas utan snarare skadas av ett ökat besökarantal.193 Däri ligger
förklaringen till benämning av ”värdefulla natur- och kulturlandskap”, värdet
ligger i möjligheten att utveckla platsen som besöksmål och dess attraktionskraft.
En del av värdet på en natur- eller kulturmiljö är huruvida det finns någon form av
företags- eller organisationsverksamhet i området.194 Om dessa företag eller

1 9 1Länsstyrelsen i Värmlands län, (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s. 9-11.
1 9 2Länsstyrelsen i Värmlands län, (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s.12.
1 9 3Länsstyrelsen i Värmlands län, (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s. 13.
1 9 4Länsstyrelsen i Värmlands län, (2008), Utveckling av kultur- och naturturism i Värmlands län, s.14.
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organisationer är framgångsrika höjs värdet på platsen; påverkan från dessa
organisationer mäts inte endast i ekonomisk vinst. Hembygdsföreningars aktivitet
i miljön är ett bra exempel på en ökning av platsens värde, eftersom den
omhändertas och fylls med viss legitimitet.

Det är just legitimiteten som kan användas som en del i processen att profilera
platser i Värmland. Denna profilering går enligt Region Värmlands
”Värmlandsstrategin 2014-2020” hand i hand med utvecklingen av regionen.
Marknadsföringen och representationen av Värmland blir en självuppfyllande
profetia, är det tänkt.195 Därför är användningen av kultur- och naturmiljöer vital,
alltså baserat på resiliensteorin för att uppnå både utveckling och hållbarhet,
vilken den tar avstamp i den för att skapa en marknadsföringsbar bild av
Värmland. Den bild och följande slogan som marknadsförs är ”Värmland – ett
skönare liv”. Tanken bakom uttrycket är att Värmland genom detta ska kunna
särskiljas och skapa sig en tydlig identitet. Denna identitet beskrivs som en
”...grön och öppen gränsregion” där uppfinningsrikedom och skogsbruk går hand i
hand mot utveckling. Ett landskap som njuter av sin naturskönhet och
kulturutbudet lockar besökare.196 Även om kulturutbudet sägs locka besökare så
beskrivs naturen vara en allt större resurs i besöksnäringen. 

Identiteten eller varumärket bygger på det som Värmland redan är känt och
bra på. Målet är att resten av världen även ska se dessa styrkor och att Värmland
ska arbeta bort negativa aspekter som finns i länet. Saker som ska arbetas bort är
beskrivet och illustrerat i nedan bild från Värmlandsstrategin 2014-2020:

Fig. 1 Värmland- ett skönare liv. (Ur Värmlandsstrategin 2014-2020, s.10)

1 9 5Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020,s. 4.
1 9 6Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s. 9.
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I det röda fältet, det vill säga längst till vänster, finns de negativa aspekter som
förknippas med Värmland idag. Dessa är tämligen abstrakt beskrivna men
överhängande negativt laddade. Hur uttrycker sig egentligen ”Töntighet” konkret i
praktiken? Hänger dessa begrepp ihop i någon ordning? Kom töntigheten först
eller var det månne den dåliga självbilden? Är det Region Värmland själva som
har denna negativa bild eller är det gemene värmlänning? Vad man än kan tycka
om ovan val av ord så ligger det en vikt och funktion i att de negativa aspekterna
är så abstrakt beskrivna och därför är såpass generellt applicerbara. Genom att
benämna dem på detta sätt kan de användas mot aktörer som inte benämns som
”goda” i målet att utveckla, bland annat, Värmlands kultur- och naturmiljöer. För
att varumärket Värmland – ett skönare liv ska fungera optimalt måste motstridiga
narrativ och osäljbara attityder ut ur bilden, allt i utvecklingen och hållbarhetens
namn. Det finns ett tydligt systemteoretiskt tänk kring hur Värmland fungerar i
denna beskrivning, om alla kugghjul som finns i maskinen Värmland arbetar mot
en vinnande personlighet så kommer framtiden vara ljus. Om vi sätter detta i
resiliensteorins ramverk är de negativa aspekterna påfrestningar på systemets
variabler, medan de positiva skapar ett hållbart system. Denna bild kan och bör
analyseras mer, men det skulle behövas ytterligare en uppsats för att göra den
rättvisa. 

I kontrast till de negativa aspekterna är de positiva aspekterna av Värmland
och det som bör arbetas mot år 2020 inte lika abstrakt beskrivet. De positiva
aspekter som rör kulturmiljön är berättartraditionen och skogen. 197 Skogen
beskrivs som en stark del av Värmland i egenskap till pappersindustrin, alltså i
form av råvara. Men även att skogen innehåller flera olika sociala värden, där
bevarandet av biologisk mångfald, rekreation och människors hälsa inryms. Det är
alltså en av de stora magneterna till att besöka regionen både från inhemska och
internationella besökare. Även om naturturismen är en liten del av besöksnäringen
så förväntas den växa.198 Här kan vi se hur värderingsskillnaden av kultur- och
naturlandskapet sker. Samtidigt som det är en exploaterbar resurs på industriell
skala, så är det något som ändå anses värt att bevara. Detta är anledningen till
uttryck som ”värdefulla naturmiljöer” existerar och avgränsar olika miljöers
möjligheter till exploatering och vilken form av exploatering detta är. 

I beskrivningen av den andra styrkan, berättartraditionen, är olika
kulturevenemang viktiga men även kulturlandskapet och naturrikedomarna. En
utmaning anknuten till framtida utveckling inom berättartraditionen är att locka
till sig nya kulturuttryck och inte bara förlita sig på de gamla storheterna.
Besökaren ska ses som en medverkade i skapandet av nya kulturuttryck och
tolkningar.199 Detta verkar vara en del i ledet att tvätta bort den ”omoderna” och
”töntiga” stämpeln Värmlands kulturlandskap präglats av. Möjligen är

1 9 7Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s.10.
1 9 8Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s.12.
1 9 9Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s.13.
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definitionen av töntighet anknuten till egenskaper som inte innehas av ”goda
krafter” i länet. En viktig faktor i utvecklingen av länet som pekas ut av Region
Värmland är sprida ”goda berättelser” om Länet. 200 Varken töntighet eller ”onda
krafter” skulle rimligen platsa i en berättelse om varumärket Värmland.

En annan styrka som tas fram i länet är det föränderliga landskapet som
återfinns, från storstad, småstad och även en stark landsbygd vilka finns att leva i.
Men fortfarande anses vattendrag och skogar vara underutnyttjade resurser för
avkoppling och upplevelser. Tillgängligheten anses vara den största faktorn till
detta. Vilket gör att det ställs nya krav på kulturlandskapet som gör att det
oundvikligen kommer att förändras för att tillfredsställa nya behov av människan.
Ett led i detta omformande är hur kultur och kulturarv kan användas för att
förstärka olika behov runt om i länet, från professionell kulturvård till en mängd
andra uttryck.201 Det handlar om att nå ut till allt fler om den kultur- och naturmiljö
som redan finns i länet; men samtidigt ge möjligheten att skapa fler platser att
besöka oberoende av kultur- eller naturbevarande institutioner. Vilket är del av
skapandet av en varumärkesplattform, där alla inblandade är överens kring hur
Värmland upplevs och uppfattas. Alla är med i att skapa denna bild vilket gör det
till ett gemensamt ansvar, enligt Region Värmland.202 

Men hur ser dessa besöksnärings aktörer på identiteten och det kulturella
landskapet, vad är deras förutsättningar och mål? 

Aktörer VisitVärmland och kulturmiljön i besöksnäringen
VisitVärmland är en ekonomisk förening för aktörer inom besöksnäring, att titta
närmare på dess uppfattningar och planer är viktigt eftersom dessa aktörer är
centrala i både Länsstyrelsens och Region Värmlands vision av Länets framtida
representation.

Marknads- och destinationsutvecklingen står i fokus för framtida planer, målet
är en hållbar besöksnäring. Det är alltså inte frågan om någon form av skillnad i
målsättning i mellan kultur- eller näringspolitiska mål. Varumärket Värmland är
for t farande i fokus där de t gä l ler a t t def iniera målgrupper. I
destinationsutvecklingen står utvecklandet av Värmland och dess orter som
besöksmål i fokus.203 Alla nivåer inom Värmlands län verkar vara eniga om detta.

Den önskade bilden av Värmland bland dessa aktörer är att landskapet är en
kontrasternas plats, där traditioner är i ständig förnyelse. En plats som ger energi
genom värmlänningarnas lugn och positiva inställning. Naturen är den självklara
källan till rekreation och kulturen ger möjligheter till att ”bara vara”, för i naturen
möter man sig själv. Naturen beskrivs som del av värmlänningens ”folksjäl” och

2 0 0Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s. 22.
2 0 1Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s. 20.
2 0 2Region Värmland, (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s. 40.
2 0 3VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 4.
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genomsyrar allt de gör.204 Det är tydligt att kultur- och naturmiljön anses vara i
samspel med människan i Värmland. Värmlänningen formas av naturen vars
förutsättningar funnits sedan inlandsisen, vilket är väldigt nära inpå tolkningen av
länken mellan människa och natur som låg till grund för vår nutida kultur- och
naturbevarande redovisad i tidigare kapitel. 

Det är inte konstigt att denna bild fortfarande är relevant ur ren vinst
synpunkt. Genom att etablera detta varumärke, vilket värmlänningens lynne blir,
så förväntas det öka omsättningen i regionen. Ett sätt att etablera detta är att skapa
temaområden. Temaområden skapar reseanledningar för besökare, till exempel att
vända sig mot naturturister vore ypperligt för Värmland där naturmiljön vinner
över kulturmiljön i anseende. Men för att detta ska fungera effektivt måste hela
regionen eller berörda området anamma en viss image för att ingå i ett
marknadspaket där de kan komplettera varandra på olika sätt. Det handlar alltså
om att tydliggöra och synliggöra ett tema i landskapet, där profilbärare blir allt
viktigare. Profilbärare kan vara vissa uttryck i kultur- eller naturmiljön. Det är
därför viktigt att dessa profilbärare ska bidra till en bra upplevelse som lever
vidare i besökares minnen.205 

I denna profilering beskrivs naturen som utmärkande för Värmland, att
naturen där är Europas närmaste vildmark. Där vildmarken inte endast definieras
för aktiviteter utan även för det lugn som naturen inger. Naturens
utvecklingspotential ligger i olika aktiviteter. Till exempel vandring där offentliga
organisationer bör samarbeta med privata företag för att utveckla mot en mer
tillgänglig och öppen vandringsturism, speciellt gentemot europeiska turister.
Detsamma gäller fiske i skapandet av fiskedestinationer. Generellt är målet att
bejaka mer naturinriktad turism runt om i länet.206

I anknytning till kultur pekas inte några konkreta kulturhistoriska platser ut,
utan är snarare fokuserat på Värmlands berättartradition i anknytning till större
figurers levnadsmiljö som till exempel Selma Lagerlöf och Mårbacka.207 Däremot
är fortfarande det vackra landskapet en stor del av kulturmiljön. Det största
önskemålet från dessa aktörer är att öka samarbetet mellan det offentliga, ideella
och näringslivet för att kunna utöka entreprenörskap kring platserna.

Teman ska sedan hänga ihop med och utvecklas efter vilka målgrupper som
de tilltalar eller marknadsförs till. Som aktiva familjer vilka eftersöker natur- och
kulturupplevelser och sportaktiviteter. Barnens trygghet och säkerhet är i centrum
för deras val av besöksmål. ”Wealthy healthy older people” är också en målgrupp
som söker sig till natur- och kulturupplevelser, där naturen är den största

2 0 4VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 8-9.
2 0 5VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 11-12.
2 0 6VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 20-21.
2 0 7VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 13.
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anledningen till att besöka Värmland som destination.208 Kultur- och naturmiljöns
plats i sammanhanget är att dra människor till besöksmålen.

Vikten av lokala aktörer i skapandet av besöksmål – social hållbarhet i
praktiken
Det är inte enbart ovannämnda miljöer som ska identifieras, utan vilka tjänster
och produkter som kan tillföras de redan befintliga besöksmålen och aktiviteter.
Genom att göra detta ska det finnas ytterligare motivation för besökare att resa till
olika kultur- eller naturmiljöer.209 I detta breddas alltså Värmlands kulturmiljöer
för att beröra att fler områden i samhället; och att stärka systemets hållbarhet både
ekonomiskt och socialt. Det är tanken i alla fall ur ett resiliensteoretiskt
perspektiv. Social och ekonomisk hållbarhet, motiverade ur ett politiskt hållbart
läge.

Det är därför det är så viktigt med de lokala aktörernas samverkan i satsningar
anknutna till besöksnäringen i Värmland. Utan dessa kommer utvecklingsbehovet
och de unika kulturmiljöerna inte kunna hittas. Om detta inte sker kan ingen
satsning från regional, nationell eller internationell nivå lyckas underlätta
skapandet av attraktiva besöksmål. Att skapa ett nätverk där dessa aktörer lätt kan
samverka och sträva mot samma mål i skapandet av attraktiva besöksmål, som
kulturmiljöer, är därför av största vikt. I detta skapas även de tidigare beskrivna
anknytningarna mellan närliggande attraktioner och besöksmål.210 Ett ”osteri” kan
till exempel börja knyta an sin produkt till den närliggande kulturmiljön
Finnskogen, vilket i sin tur kan leda till att området kan bli ett turistpaket med
både intressanta kultur- och naturmiljö i samverkan med en kulinarisk upplevelse.

I detta ser vi även hur expertrollen inte längre eftersträvas lika stark i
framställningen eller urvalet av vilka narrativ kring kulturmiljöerna som möter
besökarna. Vilket motiveras med att vara breddande i mångfalden som kan
återfinnas i samhället. Med andra ord skänks allt mer ansvar till andra aktörer än
de natur- eller kulturbevarande institutionerna vilka tidigare definierat en ”plats”.
Detta breddande och involverande ger även möjligheten för dessa aktörer att
profilera sig i relation till vilka narrativ som besöksmålen, däri även kulturmiljön,
erbjuder.211 Men för att detta ska fungera måste alla delta i att göra denna identitet
eller bild till sanning, från de som redan bor i Värmland till besökare och
företag.212

2 0 8VisitVärmland. (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 15.
2 0 9Intresseföreningen Bergslagen. (2014), Bergslagssatsningen Kultur och Turism Projektplan Etapp 4B
2015 – 2017, s. 5.
2 1 0Intresseföreningen Bergslagen. (2014), Bergslagssatsningen Kultur och Turism Projektplan Etapp 4B
2015 – 2017, s. 7.
2 1 1Intresseföreningen Bergslagen. (2014), Bergslagssatsningen Kultur och Turism Projektplan Etapp 4B
2015 – 2017, s. 16.
2 1 2Region Värmland. (2014), Värmlandsstrategin 2014-2020, s. 9.
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Avslutande diskussion

I denna uppsats har jag undersökt det jag liknade vid ett magitrick i inledningen;
uppkomsten av kultur- och naturmiljöbegreppet, dess förmedling och användning
samt hur det är tänkt att brukas i Värmland. I liknelsen jämförde jag
upphovsmännen, de som förmedlar vikten och förmodade användningen av
kultur- och naturmiljöer, med magiker. Publiken är den allmänhet eller på annat
sätt definierade grupp vilken magikerna riktat sig till. Det är i interaktionen
mellan dem båda som kultur- eller naturmiljön skapas.

Varför ser då dagens kulturarbete kring kultur- och naturmiljö ut som det gör
idag? Till att börja med har kulturmiljön inte alltid varit relevant. Idealen och
formen av det västerländska kulturbevarandet tog form under 1800-talet och
bygger fortfarande i många aspekter på de tankar och idéer som rådde under
denna period. Utvalda lämningar från tidigare generationer började under denna
period ses som ”Arv” vilka hade ett stort värde för nationen och ett dess
idealiserade förgångna. Naturen fick snart därefter en liknande innebörd. Dock låg
mycket av fokus på den skada människan hade åsamkat den, vilket gjorde att en
orörd natur idealiserades.213 Ur dessa ideal skulle vägen mot ett välmående
samhälle och social hälsa hittas, något som saknades av den arv- och rotlösa
fabriksarbetaren som bodde i de överbefolkade städerna.214 

I början av 1900-talet var naturen sedd som ett nationellt arv. Naturen ansågs
nu vara en stor del av det som formade människan som levde inom nationens
gränser, det blev en del av deras ”folksjäl”. Urvalet av vilka platser och
naturområden som skulle bevaras motiverades av experterna utefter deras förmåga
att bära den föreställda nationella identiteten. Dessa experter förlitade sig mycket
på det antikvariska förhållningssättet när de gjorde sina urval. Arbetsmetoderna
var mycket lika de som arkeologer och historiker använde sig av för att identifiera
och bevara det som var viktigt. Men i naturvetenskapen var det biologin och
geografin som skulle kartlägga ”Svenskens folksjäl” i den orörda naturen.
Naturområden som bevarades skulle fungera likt en museiutställning: vara
exemplarisk, vacker och historiskt signifikant, en liten del bevarad för att
illustrera en helhet. Men naturen är inte lik kulturarvet eftersom det ständigt rör på
sig, förändras och anpassas efter rådande omständighet. Naturbevarandet idag är

2 1 3Sundin, B. (2005), "Nature as heritage: the Swedish case", s. 10-11. 
2 1 4Lowenthal, D. (2005), ”Natural and cultural heritage”, s. 83-84.
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oftast motiverat av hot från människan, eller annan förstörelse, men i dess
ursprung var det essentiellt, något som vi fortfarande kan stöta på i argument
kring naturens effekt på människan.

Natur- och kulturvetenskapen har skiljts åt i vetenskapssyn och metodologi,
även om de vilar på en liknande historisk grund. Deras respektive fält definieras
efter olika diskurser. Dessa vetenskapliga discipliner, deras professioner,
institutioner och organisationer tog form och befästes.215 Diskurser som länge varit
nästan helt utan kontaktytor i politiska beslutsprocesser ska idag återförenas inom
resiliensteorins ramverk. De stöter på varandra ständigt i landskapet, vilket är
grunden för resiliensteorins resonemang kring tvärvetenskapens vikt, men ett rent
samarbete är svårt att uppnå. Skillnaderna diskurserna emellan har inte
uppmärksammats till en tillfredsställande grad inom resiliensteorin, de är oftast
inte förstådda eller sedda ur ett historiskt perspektiv. Skillnaderna kommer
fortsätta sätta sina spår i resonemang kring kultur- och naturmiljön. Den största
förändring vi ser i kulturarbetet kring kultur- och naturmiljöer är att kulturmiljön
har tillkommit som ett fält, det är inte längre enskilda ting som ska bevaras utan
hela sammanhang. På så sätt har kulturbevarandet tagit efter naturbevarandet i en
relation som tidigare var tvärtom. Den nutida kulturpolitiska synen på
kulturmiljön är baserad på resiliensteorin, vilken ser kulturmiljön som en variabel
i ett större sammanhang. Detta sammanhang är samhället, vilket ses som ett
biologiskt system i resiliensteorin där allt har en given funktion. Vad det specifika
kulturarvet i kulturmiljön representerar är inte viktigt, det är snarare vad det har
för funktion i sitt sammanhang. Vilket haft en stor effekt på kulturarbetet kring
kulturmiljön i både urval och behandling, exempelvis i vad som anses vara
”värdefulla” kulturmiljöer. Experternas urval är en grundsten i resiliensteorins
identifiering av vilka kultur- och naturmiljöer som är viktiga att bevara, likt hur
det varit sen 1800-talet i dessa sammanhang. Kulturarbetarna förväntas
fortfarande arbeta efter dessa premisser i sina urval av viktiga platser. Hur skulle
vi annars kunna veta att kulturmiljön i fråga är viktig om ingen talar om det för
oss? Men expertrollen är något vilket bör ifrågasättas enligt resiliensteorin vilket
format de nutida kulturpolitiska målen att öppna upp för fler tolkningar av
kulturlandskapet, samt hitta fler värden i natur- och kulturmiljön än endast
bevarande. Med andra ord är det som att de kulturpolitiska målet är att äta kakan
och ha den kvar.

Hur det kommer sig att resiliensteorin har haft så stort genomslag i dessa
aspekter är alltså politiskt betingat. Vad som anses vara bevarandevärt och hur vi
gör dessa urval har alltid varit beroende av samtidens uppfattningar. Även så
kultur- och naturmiljöns tillkomst som begrepp i kulturpolitiken.
Kulturarvsbegreppet breddande tog ordentlig fart under 1970-talet då

2 1 5Sundin, B. (2001), Landskapet som arena: vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, s. 21-22.
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demokratisering var i ropet.216 Demokratiseringens vikt i kulturpolitiska
sammanhang förekom inte bara i Sverige utan var något vilket skedde runtom i
västvärlden. Det är ingen slump att UNESCO höll sin första konferens vid samma
tidpunkt som demokratiseringen av kulturarvet blev aktuellt. Detta var ett av de
största stegen mot att kulturarv och miljön inte längre var en nationell eller lokal
agenda, utan ett globalt. Poängen är inte att natur- eller kulturarv inte skapas
lokalt, utan det är snarare hur dessa arv väljs ut och hur de förvaltas, vem eller
vilka det är som definierar kulturpolitikens viktigaste delar. Definitionen för vad
som är en kultur- eller naturmiljö i Sverige är snarlik den som finns hos UNESCO
och i EUs Landskapskonvention. Beslut som tas är grundade på internationella
riktlinjer i den Svenska och Värmländska kulturpolitiken. Bevarandet och dess
sammanhang förhålls ständigt till en global eller iallafall europeisk nivå.
Globaliseringen har alltså även haft effekt kulturarbetet kring kultur- eller
naturmiljöer på en nationell, regional eller lokal nivå.

Kulturarvet och naturen är lika bärande av ideal idag som de var under 1800-
talet, men idealen har förändrats. Idag är det snarare politiska ideal kring
hållbarhet och utveckling än nation och ”folksjälen”. Det är just i förhållning till
de ideal kring utveckling och hållbarhet som resiliensteorin blivit relevant. Teorin
passar tidernas behov väl och är dessutom något det internationella samfundet kan
enas kring med relativ lätthet. Resiliensteorin är instrumentell i dagens natur- och
kulturmiljöbeskrivning och visar vilka aspekter som bör finnas i dessa miljöer och
hur de fungerar rent strukturellt. Eftersom resiliensteorin ser på världen likt ett
system där alla delar kan förklaras utefter deras funktion är det ett lockande svar
på den problematik dagens samhällen står inför. Teorin är på en hög
abstraktionsnivå vilket gör alla samhällets funktioner blir överskådliga och kan
förklaras. Dock försvinner funktionernas detaljer på denna nivå, sammanband
som tillsynes finns på denna abstraktionsnivå kanske inte fungerar på samma sätt
om vi tittar närmare på dem. Vi befinner oss dock i en tid då många länder står
inför globala problem rörande klimatförändringar och ekonomisk stagnation vilka
påverkar alla oavsett nationella gränser. Därför är en överskådlig lösning något att
föredra. Resiliensteorin och den globala kulturpolitiken har därför skapats i
relation till varandra, resultatet är att vi numera ser kultur- och naturmiljöer vilka
ska utvecklas och nå hållbarhet, målet är fortfarande att bevara inför framtiden.
Vilken roll kultur- och naturmiljöer ska uppfylla på vägen till framtiden har
förändrats.

För att kort summera vad som format kulturarbetet kring kultur- och
naturmiljöer idag; det är på vilken grund och ideal som det västerländska
bevarandet står, där natur- och kulturarv är fyllda med ideal som formar vårt
beteende. Det är ur de vetenskapliga discipliner vilka har format diskursen kring

2 1 6Proposition 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s.1, 2, 10-11, 23, 24,
25, 131.
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natur och kulturen som olika fält med olika infallsvinklar, vetenskapliga
förhållningssätt och metodologi. Till sist är det den internationella kulturpolitiska
förhållningen till kultur och natur i ett större sammanhang, där resiliensteorin har
varit instrumentell i formandet av beslut och attityder under de senaste årtionden. 

I den kulturpolitiska synen på kultur- och naturmiljön har aktörerna i dem fått
ett allt större ansvar för dess bruk och representation. Dessa aktörer kan finns på
flera nivåer, från internationell till lokal. På den internationella nivån finner vi
UNESCO och EU vilka har ett stort inflytande över hur medlemsnationers
förhållningssätt och attityder kring kultur- och naturarv ser ut. EU har en mer
kontrollerande roll över alla EU-medlemmars lagar, attityder, mål och
förhål lningssät t kr ing kultur- och naturmil jön. Den europeiska
Landskapskonvention som Eu-medlemmarna följer visar hur till exempel Sverige
ska förhålla sig till sina kultur- och naturmiljöer. På nationell nivå ansvara givetvis
staten för vilka lagar, förordningar och mål som ska nås, vilka är högst beroende
av den internationella nivån i sina bedömningar. Vilket tydligt framgår i en rad
propositioner. Propositioner som ligger nära i tiden förespråkar ett mer
ekonomiskt fokus i användandet av kulturmiljöer, även om det tidigare bevarandet
fortfarande finns kvar. Ledorden kring Kultur- och naturmiljöernas roll i samhället
är utveckling och hållbarhet, vilka inte beskrivs vad de konkret innebär.217

Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för frågor kring kulturarvet och
kulturmiljön, vilka värden som bör hittas däri och hur de tas omhand. RAÄ har
överinsyn på den regionala nivån, bland annat över Länsstyrelsernas agerande i
kulturmiljöer. Länsstyrelsen står direkt för den statliga förvaltningen i länet och att
de mål som utsatts i bland annat Landskapskonventionen uppnås i anknytning till
kultur- och naturmiljön. Detta är första steget i att forma värderande av aktörer i
kultur- och naturmiljön, samt agerandet av dessa aktörer.

Eftersom definitionen för en kulturmiljö är ofantligt bred blir listan på aktörer
i den nästan oändlig, det är trots allt alla de som påverkar landskapets utformning
på ett eller annat sätt, materiellt eller immateriellt. Detta har medfört att
Värmlands länsstyrelse i sin iver att uppfylla politiska mål, i bland annat
Landskapskonventionen och propositioner, börjat använda benämningar som
”goda aktörer” i olika projekt kring kulturmiljöers utveckling och hållbarhet. 218

Detta tveklöst för att underlätta urval av relevanta aktörer för att nå dessa mål. Det
finns en viss vaghet i vad arbetet kring kulturmiljön ska leda till förutom det något
gäckande utveckling och hållbarhet, eller vilka dessa ”goda aktörer” är. Vagheten
framstår nästan som medveten eftersom strategier kring framtida användning av
kulturmiljöer är till för att underlätta för dessa ”goda aktörer”, inte att styra dem.
De som ges extra utrymme i detta begrepp är ideella organisationer, företagare
och enskilda värmlänningar. Eftersom alla är ansvariga, speciellt de som ges extra

2 1 7Proposition 2012/13:9. Kulturmiljöns mångfald, s. 34-36.
2 1 8Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 2.
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utrymme, för att uppnå utvecklingen och hållbarheten delas de aktörer som ”lever
visionen” som är framtidens Värmland in i en kategori av ”goda aktörer”.
”Utveckling” innebär allt som oftast hur ekonomisk vinst kan öka inom ett visst
området. Enligt länsstyrelsen i Värmland kan kultur och kulturmiljöer anknytas
till besöksnäringen mer effektivt, och bör därför utvecklas. Det är i detta skede
som definitionen av ”goda aktörer” gör sig synlig. De är helt enkelt de aktörer
som förväntas åstadkomma en ökad ekonomisk utveckling i Värmlands
kulturmiljöer. Den ekonomiska utvecklingen kan uppnås med hjälp av aktörer på
en rad olika sätt, inte bara genom ren monetär vinst. Till exempel
hembygdsföreningarnas givande av legitimitet av en plats eller de som på andra
sätt skapar en marknadsföringsbar bild av Värmland som besöksmål.

 Jag skulle sammanfatta hela aktörsledet knutna till kulturmiljöer på följande
sätt; föreställ er en rutschkana som börjar snävt men blir bara bredare ju längre
ned vi kommer, den slutar någon meter ovanför marken. Längst upp i rutschkanan
är alltså de internationella aktörerna och längst ned är de lokala. En rad tärningar
skjuts över kanten på rutschkanan och sätts i rullning, de rullar allt snabbare och
sprids mer och mer. När de tillslut lämnar rutschkanan och når marken är det helt
omöjligt att förutsäga hur de landar. Vad jag menar är alltså att länsstyrelsen har
givits den enormt svåra uppgiften att försöka styra alla de överskådliga värden
(tärningar) som de abstrakta begrepp resiliensteorin omfattar, exempelvis
”utveckling” eller ”hållbarhet”, för att sedan översätta dem i praktiken. Adaptiv
samförvaltning, vilket ska vara ett verktyg att styra dessa tärningar låter bra i
teorin, ”learning-by-doing”, förbättring av social förmåga, flexibilitet och
konstant lärande. Men att implementera dem och få aktörerna att dela samma
värdegrund är en minst sagt en svår uppgift. Detta är den minst cyniska
konklusionen jag kan komma till kring varför ”goda aktörer” finns som begrepp
och att deras funktion är rent ekonomisk i kulturmiljön. Den värsta konklusionen
är att ”goda” aktörernas önskade roll är formatera om kultur- och naturmiljöer till
rena upplevelselandskap, vars främsta uppgift är att generera så mycket
ekonomisk vinst som möjligt.

Vad är det då för kulturmiljöer som dessa aktörer verkar inom, vilka värden
återfinns i dem? Enligt resiliensteorin syn på kulturmiljöer, eller kulturlandskap,
så finns dessa överallt. Motiveringen till detta är att benämningen ska vara så
demokratisk och inkluderande som möjligt. Men en del av dessa miljöer är mer
värdefulla än andra, i teorin kan detta bero på att en specifik folkgrupp fäster
meningar vid detta landskap eller att landskapet är hotat av förstörelse. 219 Det som
driver synen på värdefulla kulturmiljöer i Värmland är i mångt och mycket
kopplat till den tidigare nämnda uppfattningen kring ”Goda aktörer”. De ingår
tillsynes i en symbios med varandra, speciellt anknutet till den vilja som uttrycks i
Proposition 2012/13:9 där kulturmiljöer inte endast ska bevaras och skyddas utan

2 1 9Bieling, C, m.fl. (2012), ”Connecting cultural landscapes to Resilience”, s. 14-15.
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även användas och utvecklas. Vad utveckling och användning egentligen innebär
är inte heller i detta sammanhang definierat. Förhoppningen med denna
utveckling och användning är att försäkra kommande generationers tillgång till en
mångfald av kulturmiljöer.220 Synen och benämningen av vad en kulturmiljö är
implicit formad av resiliensteorin, där kulturmiljön ses som en del av ett system
beroende av variablers samklang för att förbli hållbart. I resiliensteorin anses
kulturmiljön vara resultatet av ett inneboende system beroende av olika variablers
hållbarhet. Samtidigt som kulturmiljön är en variabel i ett ännu större system där
den bidrar till hållbarhet. Om vi då ser på kulturmiljön i detta sammanhang blir
det lättare att utröna vad som uppfattas som värdefullt och varför. 

Värdefulla kulturmiljöer är områden vilka skapar en god livsmiljö, det vill
säga en plats där folk vill vistas. Detta innebär att kulturmiljön gör en region mer
attraktiv för startande av företag, boende eller turism. Det förslås i FOU-
publikationen Medborgare, kulturmiljö och planering av RAÄ att dessa områden
då har olika värden kopplade till sig. Dessa värden kan summeras på fäljande sätt;
direkta bruksvärden, vilket innebär vad den enskilde är beredd att betala för att
använda miljön på olika sätt; indirekt bruksvärde, vilket är värdet av människors
aktiviteter i den gemensamma kulturmiljön; opinionsvärdet, vilket är individers
uppfattningar kring värdet av att i framtiden bruka kulturmiljön direkt eller
indirekt; till sist har vi existensvärdet, vilket är individers värdering av
kulturmiljöer utan att ha besökt eller brukat dem. Med dessa beskrivningar i
åtanke och att FOU-publikationen och propositioner även understryker
kulturmiljöns vikt i skapandet av ett konkurrenskraftigt samhälle står det klar vad
värdet och den önskade funktionen av kulturmiljön är, utveckling innebär
skapandet av ekonomisk hållbarhet.221 Något vi kan se tydligt i Värmlands läns
framtida planer kring kulturmiljön, där kulturmiljöer bland annat refereras till som
utvecklingsbara ”fästen”. Detta gör att urvalet av värdefulla kulturmiljöer hamnar
på de som kan utvecklas ekonomiskt, alltså öka siffrorna i besöksnäringen. Något
som i mångt och mycket innebär att kulturmiljön måste gå att marknadsföras till
någon grupp i samhället. För Värmland innebär detta att hitta platser redan har ett,
med FOU-publikationens ordval, existensvärde kring sig. Eftersom Värmlands län
inte verkar se sig självt som innehavare av några nämnvärda kulturmiljöer
fokuseras det inte speciellt mycket på att marknadsföra dessa, det är snarare
naturmiljöer som hamnar i fokus. Målet är att sammankoppla Värmlands
varumärke med uppfattningar som ”sinnenas landskap”.222 Naturen i Värmland ska
bli en plats för rekreation och att ”bara vara”, något som format värmlänningens
lynne till lugn och positivitet. Varumärket Värmland är en plats där du kan möta

2 2 0Prop. 2012/13:9, s. 33.
2 2 1Olsson, K. m.fl. (2013) Medborgare, kulturmiljö och planering: Ett kvantitativt angreppssätt på
medborgardeltagande, s. 12-14.
2 2 2Länsstyrelsen i Värmlands län, (2012), Kulturmiljöstrategi Värmland, s. 3.
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dig själv och ladda dina batterier.223 Detta är likt 1800-talets uppfattningar kring
kulturarvet och naturens effekt på platsen och dess inneboende själ. Men nu
används det inte för att endast definiera oss som medborgare utan snarare för att
stärka ett narrativ i marknadsföringen av Värmland som plats. Där en värdefull
natur- eller kulturmiljö ökar besöksnäringen omsättning och turismflöde, de är
brickor i skapandet av en varumärkesplattform. Tidigare diskurser kring vad
natur- och kulturmiljöer innebär för oss är fortfarande relevanta, men nu som
legitimering av besöksmål.

Resiliensteorin spelar givetvis stor roll i denna syn på kultur- och
naturmiljöer. Ständigt refereras det till ett hållbart samhälle i propositioner,
visioner och strategiers slutliga mål. Som beskrivet ovan finns det vissa aspekter
inom kulturmiljön och samhället i stort som bidrar till denna hållbarhet. Dessa kan
summeras till; den sociala, vilket är medborgares, sociala gruppers eller andra
människors involvering i kulturmiljön; miljömässig hållbarhet, vilket är
människans och miljöns påverkan av varandra i ett ansvarsfullt bruk av resurser;
politisk hållbarhet, vilket de beslutsfattande organens förhållning och beslut som
lägger grunden till hållbarhet; och ekonomisk hållbarhet, vilket är hur människor
har möjlighet att försörja sig i kulturmiljön på det som återfinns i den, vilket är allt
från besöksnäring till resursutvinning.224

Det ligger ett stort fokus på dessa aspekter i flera beslutsprocesser, vi kan
tydligt se hur miljömässig hållbarhet används för att motivera handling från ett
politiskt håll. Detta motiverar social hållbarhet, där vi ständigt ser hur olika
aktörer i kultur- och naturmiljön uppmuntras till att agera på ett eller annat sätt.
Den sociala hållbarheten är dock oftast uppmuntrad i form av att bejaka
ekonomisk hållbarhet i de tidigare beskrivna processerna i kapitlet. Alla aspekter
är viktiga för att uppnå hållbarhet i samhället enligt resiliensteorin. Men fokus har
hamnat på att skapa ett ekonomiskt vinstintresse vid till exempel länsstyrelsen i
Värmland. Men vem kan egentligen ge beskylla dem för något fel i detta?
Resiliensteorins natur som systemteoretiskt verktyg gör att den ger lätta,
överskådliga lösningar på komplicerade problem, vilket i detta fall är klimathotet
och en minskande ekonomisk omsättning på platser som Värmland. Teorin hjälper
till att skapa lösningar där det förut endast sågs problem. Den öppnar upp och
legitimerar lösningar som förut skulle varit otänkbara, att använda kulturarv för
ekonomisk vinst var för endast 40-år sedan helt otänkbart och är nu istället
uppmuntrat från högsta tänkbara internationella nivå.

Resiliensteorin är så omslutande i sina argument att den kan legitimera sig
självt i alla aspekter i samhället. Den har även förklarat varför bruk av kultur- och
naturmiljöer som en ekonomisk resurs är oundvikligt. Anledningen till
förändringen av attityd och bruk av kulturmiljöer skulle inom resiliensteorin

2 2 3VisitVärmland, (2014), Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020, s. 11-12.
2 2 4Selman, P. H. (2008), ”What do we mean by sustainable landscape?”, s. 24–26.
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förklaras med händelseförloppet i en Adaptiva cykler. Kulturmiljön har först
skapats i en tillväxtfas och konserverings fas där dessa miljöer har identifierats
och fyllts med värden och värderingar. För att sedan träda in i en
frigörelse/utlösningsfas där värdet och värderingar av kulturmiljöerna börjat
släppa eller förändrats på ett eller annat sätt. För att nu börja träda in i en
omorganiserings eller förstörelsefas. De två sista faserna karaktäriseras av det vi
ser i dagens kulturpolitiska läge och förhållningssätt till kulturmiljön; osäkerhet,
nymodighet och experimenterande.225 Det är även i dessa två faser som
resiliensteorin är som starkast, det är den nya formen och de nya reglerna kring
kulturmiljön och kulturarvet som gäller. Detta är början på en ny era med nya
användningar av kultur- och naturarvet, med andra motivationer än endast
vördnad, nationalism och identitet. De politiska processerna kring denna
förändring sker på en så hög och genomsyrande nivå att det är nästintill
oundvikligt att kultur- och naturarvet inte skulle stå inför en allomfattande
omtolkning.

Den tidigare forskningen inom resiliensteoretiska sammanhang fokuserar
oftast endast på olika variablers skapade av en helhet i ett kulturmiljö. Istället har
min uppsats undersökt vilka aspekter som egentligen har konkret fokuserats på i
internationella, nationella och regional beslutsnivåer och däri märkt att det finns
en prioriteringsskillnad som inte gärna uppmärksammas, eftersom synen på
kulturmiljöer som hållbara system inte håller vatten i detta anseende. Visst kan vi
tala om hållbarhet i en miljömässig aspekt, men ur andra perspektiv blir dessa
aspekter oftast självuppfyllande profetior där den politiska nivån agerar för att
uppfylla deras hållbarhet. Ibland kan strävan efter hållbarhet ha en motsatt effekt.
Exempelvis är hur ekonomisk hållbarhet egentligen ska uppnås om alla
kulturmiljöer används på liknande sätt, hur är dessa platser då
marknadsföringsbara? I en sådan process försvinner inte bara opassande kulturella
narrativ utan även kulturmiljöers enastående inslag för oss som människor.

I undersökningen har jag även funnit att diskursen som format landskapet som
ett vetenskapligt fält fortfarande är högst relevant, och att fortsättningsvis försöka
förena dessa fält vore gynnsamt. Att förena dem vore ett steg mot att göra
forskningen mer relevant inom områden som kulturlandskapet. Undersökningen i
uppsatsen har även visat att det fortsättningsvis är ett stort glapp mellan de
politiska besluten och det egentliga syftet med kulturbevarande. Kulturbevaranden
är fortfarande baserad på de gamla ideal som i stort sett är kvar sedan 1800-talet
mitt, tidigt 1900-tal, medan politiska beslut tas utefter samtida ideal vi finner i
resiliensteorin. 

2 2 5Holling, C. S. m.fl. (2002), ”Resilience and Adaptive Cycles” , s. 33-35.
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Sammanfattning

Kulturhistoriska platser har allt mer börjat benämnas som kulturmiljöer, vilket är
hela områden som har påverkats av människan på ett eller annat sätt. I dessa
områden fanns andra värderingar än endast det kulturhistoriska, oftast
formulerade som hållbarhet och utveckling. Båda dessa begrepp är grundpelare i
uppsatsens teoretiska utgångspunkt, resiliensteorin. Resiliensteorin är en
förgrening till systemteori, i vilken samhället ses som en helhet. Enligt
resiliensteorin är samhället likt ett socio-ekologiskt system uppbyggt av flera
variabler i samhället, dessa variabler är; sociala, politiska, miljömässiga och
ekonomiska. Dessa variabler består i sin tur av flera variabler som bygger upp
deras helhet. Variablerna har olika tröskelvärden, det vill säga hur mycket en
variabler klara av olika former av påfrestning innan systemet delvis förändras
eller förstörs. Kulturmiljön är en av variablerna som bygger upp samhället. 

I uppsatsen undersöks vad som händer med kulturmiljöer när de definieras
som variabler inom resiliensteorin, vilken roll de är tänkt att fylla på en
beslutsmässig nivå; från internationell nivå till regional nivå. Frågeställningarna
är: Varför ser dagens kulturarbete kring natur- och kulturmiljön ut som den gör
idag? Vilka aktörer finns och förvänts finnas i anknytning till kulturmiljön? Vilka
är resonemangen kring värdefulla kulturmiljöer? Vägs alla resiliensteoretiska
aspekter i kulturmiljön lika tungt i beslutsprocesser och användningen av den?

Källmaterialet i uppsatsen är från forskning kring kulturlandskapet och
resiliens-forskning, med olika undersökningar och publikationer som grund. För
undersökning kring de beslutsfattande leden har olika propositioner, motioner,
FOU-publikationer från staten samt publikationer från Länsstyrelsen i Värmlands
län undersökts. Undersökningsmetoden har varit text- och diskursanalys.

Undersökningen visar hur kultur- och naturmiljön skapats utefter en rad
vetenskapliga och politiska diskurser. Den rådande diskursen, formad av
resiliensteorin, har nu gjort det möjligt att legitimera ett sökande efter nya värden i
kulturmiljön annat än det traditionella bevarandet. Vilket öppnat upp för nya
värden, värderingar och bruk av kulturmiljön och potentiellt förändra rollen av
kulturarv i samhället. I en rådande majoritet av framtidsplanerna kring
kulturmiljöer i Värmlands län är detta bruk ekonomiskt och besöksnärings
bejakande. 
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