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ABSTRACT 
Olsson, A., Pettersson, L. 2015. Samhällsutveckling möter kulturmiljö - En fallstudie av projekt Citybanan 
och Gustaf Vasa kyrka. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.  
 
Studien analyserar ett samarbete där frågan om kulturmiljöers värde behandlas och där olika aktörer är 
involverade. Den teoretiska utgångspunkten är att det kan uppstå konflikter mellan samhällsutveckling och 
vård av kulturmiljö samt att dessa kan synliggöras med hjälp av en aktörsanalys. För att undersöka detta 
närmare genomförs en kvalitativ studie med en fallstudie som innefattar projekt Citybanan och en av de 
kulturmiljöer som påverkas av bygget, Gustaf Vasa kyrka. Genom att intervjua personer från de aktörer 
som har en koppling till fallstudien, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, 
Svenska kyrkan och Trafikverket, erhålls åsikter och uppfattningar angående kulturmiljöns värde. Studien 
visar att det finns konflikter, men inte i samma utsträckning som tidigare forskning indikerar samt att 
aktörerna tillskriver Gustaf Vasa kyrka olika värden. 
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1. INLEDNING 
 
De senaste 15 åren har det varit en tydlig trend att svenskarna reser både oftare och längre 
med tåg (Trafikanalys, 2014, s. 28). Åtta av tio av dessa tågresor börjar eller slutar i 
Stockholm (Stockholms stad, 2015) och i nuläget är tågtrafiken kring centralstationen i 
Stockholm hårt belastad, vilket skapar förseningar och avbrott (Trafiksatsning 
Stockholm, 2015). En del i att åtgärda trängseln är byggnationen av pendeltågstunneln 
Citybanan, som ska ge egna spår till pendeltågstrafiken och på så sätt separera den från 
övrig tågtrafik (Stockholms stad, 2015). 

På grund av Citybanans centrala placering passerar den flera byggnader av högt 
kulturhistoriskt värde, och vid borrning av tunnlar och annan konstruktion av banan finns 
en risk att byggnader i närheten kan komma till skada (Trafikverket, 2013). 
Kulturmiljöer, såsom kyrkor och andra kulturbyggnader, kan sägas representera 
historiska skeenden i svensk historia och visar hur samhället har förändrats med tiden och 
på så sätt även hur människor levt i olika perioder. Eftersom byggnader åldras vävs fler 
och fler mänskliga spår samman och bevarandet blir allt viktigare. Därför skyddas 
byggnader av kulturhistoriskt värde i lagstiftningen kring kulturmiljön 
(Riksantikvarieämbetet, 2015). 

I ett regeringsbeslut där Trafikverket fick tillåtelse att inleda projekt Citybanan ingick 
ett krav om att ta hänsyn till kulturmiljön under byggnationen (Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). Trafikverkets årsrapport Citybanan och 
Kulturmiljön - årsrapport 2012 beskriver svårigheter som uppkommit bland annat i 
samarbetet mellan Trafikverket och Svenska kyrkan. De har varit tvungna att förhandla 
om det kulturhistoriska värdet av till exempel altaruppsatsen i den centralt belägna Gustaf 
Vasa kyrka. Att väva samman Trafikverkets mer tekniskt mätbara data med värdering av 
arkitektur och upplevelser har visat sig vara svårt och arbetskrävande, eftersom flera 
aktörers olika intressen måste tas i beaktande (Trafikverket, 2012, s. 16). 

Det finns en diskussion kring att dagens samhällsplanering måste se kulturmiljö 
enligt en bredare definition och som en resurs för utveckling, snarare än ett hinder 
(Gillgren, 2000, s. 9). Detta synsätt innebär att samhällsförändringar måste sättas i 
relation till stadens historiska helhet. Avsikten med denna studie är att undersöka hur en 
sådan situation kan se ut i praktiken, genom en fallstudie av projekt Citybanan. Det som 
studeras är ett samarbete där samhällsutveckling möter kulturmiljö, vilket exemplifieras 
med Gustaf Vasa kyrka.  
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1.1 Syfte 
Studien syftar till att analysera ett samarbete som berör frågan om kulturmiljöns värde, 
detta genom ett aktörsperspektiv som utgår från olika aktörers roller, resurser och 
värdesystem. Utifrån dessa faktorer kommer studien identifiera och diskutera eventuella 
konflikter. Vidare ämnar studien undersöka hur kulturmiljö uppfattas och värderas av 
olika aktörer. De inkluderade aktörerna har varit delaktiga i diskussionen och det 
praktiska arbetet kring skydd av Gustaf Vasa kyrka i projekt Citybanan. Dessa aktörer är 
Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, Svenska kyrkan och 
Trafikverket. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur uppfattas samarbetet kring kulturmiljöfrågor av aktörerna?  
− Finns det konflikter och hur kan de i så fall förklaras?  

• Hur uppfattas och värderas kulturmiljö, exemplifierat av Gustaf Vasa kyrka, av 
aktörerna i projekt Citybanan? 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien omfattar ett infrastrukturprojekt och tar därmed inte hänsyn till olikheter som kan 
förekomma i andra projekt. Dessutom avgränsas fallstudien till att endast undersöka en 
kyrka som berörts av Citybanan, och på så sätt är undersökningen specifik för den kyrkan 
och inte för all kulturmiljö som Citybanan påverkar. Det insamlade materialet avgränsas 
till en intervju från varje aktör som därmed får representera hela organisationen. Studien 
bortser därför från att personer från samma organisation kan ha varierande uppfattningar 
om samarbetet. Avgränsningarna motiveras mer utförligt i metodkapitlet.  
 
1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett bakgrundskapitel där centrala begrepp samt 
bakgrund till fallstudien förklaras. I kapitel tre presenteras tidigare forskning samt 
studiens teoretiska ramverk, och därefter följer ett metodkapitel där studiens 
tillvägagångssätt förklaras och motiveras, och källmaterialet beskrivs och kritiseras. 
Kapitel fem innehåller insamlad data tillsammans med en teoretisk analys och sedan, i 
kapitel sex, sammanfattas studien med en avslutande diskussion och studiens slutsatser.  
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2. BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras först de begrepp och lagar som är centrala för studien. För att 
underlätta förståelsen används begreppet kulturmiljö i den här studien som ett 
samlingsnamn för vad som egentligen är flera olika typer av kulturbyggnader och 
kulturarv. Från Sveriges lagstiftning framgår ansvarsfördelningen för vård av kulturmiljö, 
och i Stockholm finns dessutom två typer av klassificeringar för skydd av kulturmiljön. 
Avslutningsvis presenteras ett sammanfattande avsnitt om fallstudien.  
 
2.1 Kulturmiljö som koncept 
Kulturmiljö är ett begrepp som med tiden blivit allt bredare i sin innebörd och innefattar 
en mängd aspekter. Detta kan bero på att många människor värderar känslan av 
tillhörighet och kulturell identitet samt att många samhällen blir allt mer multi-kulturella 
och globaliserade (Tweed och Sutherland, 2007). Den lokala samhällsplaneringen har 
som mål att skydda kulturmiljöer mot rivning och värdeminskande ombyggnation, och 
detta har, enligt Gillgren (2000), ibland kommit i konflikt med önskan om att förändra 
och förnya stadsmiljöer för att möta tidens krav. Kulturmiljöer har i dessa fall setts som 
hinder för utveckling. Gillgren (2000, s. 8) menar att kulturmiljö kräver en bred definition 
och ska innefatta hela den omgivning som människan skapat genom att omvandla naturen 
till odlingar och bebyggelse. Kelly (2009) beskriver kulturmiljö som ett svårfångat 
begrepp och menar att eftersom kulturmiljö kan betyda många olika saker för människor 
är begreppet svårt att definiera och diskutera. Kelly (2009) menar att ett objekt kan bli en 
kulturmiljö; det krävs bara att en person eller organisation ser ett värde i det. 
Resonemanget leder fram till att begreppet kulturmiljö i denna studie antar en bred 
definition som innefattar all miljö som påverkats av människan. Kulturmiljön 
representeras framförallt av Gustaf Vasa kyrka, men intervjupersonerna har också fått 
diskutera fritt kring begreppet ur ett bredare perspektiv. Studien utgår också från, i 
enighet med Gillgren (2000), att det kan finnas en konflikt mellan vården av kulturmiljön 
och samhällsutveckling.  
 
2.2 Lagstiftning om kulturmiljö i Sverige 
En liknande definition återfinns i svensk lagstiftning där begreppet kulturmiljö beskrivs 
som den fysiska miljö som påverkats av människan, vilket kan avse allt från enskilda 
objekt till stora landskapsdelar (Riksantikvarieämbetet, 2012a). Grundläggande principer 
för vad som ingår i det svenska samhällets kulturmiljö framgår i kulturmiljölagen (SFS 
1988:950). Lagen inkluderar bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader 
och kulturföremål (Riksantikvarieämbetet, 2012b). I kulturmiljölagens första paragraf står 
att:  
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Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas 
av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som 
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.  

(Kulturmiljölagen, SFS 1988:950 § 1) 
 
Kulturmiljön är följaktligen ett allmänt intresse som representeras av en specifik 
ansvarsfördelning där Riksantikvarieämbetet är den instans som har överinseende över 
vård av kulturmiljö i Sverige. Det betyder att de har ansvar för att analysera 
samhällsförändringar och eventuella konsekvenser på kulturmiljön. Länsstyrelsen är den 
instans som har det praktiska ansvaret för tillämpning av kulturmiljölagen. De 
kontrollerar att kulturmiljölagen efterföljs, har praktiskt tillsynsansvar över vård av 
kulturmiljö samt ger tillstånd, råd och information (Riksantikvarieämbetet, 2012c). 
Kommunerna ansvarar för vård av kulturmiljön enligt plan- och bygglagen (SFS 
2010:900), som generellt konstaterar att alla fysiska ändringar ska utföras med 
försiktighet och hänsyn till kulturmiljöns karaktär. Kommunerna kan genom detaljplaner, 
vilka specificerar kommunernas fysiska planering, skydda områden som är särskilt 
värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. 
Detaljplanen används som ett verktyg för lokala politiska ställningstaganden om 
bebyggelsens utformning och om hur mark och vatten ska användas 
(Riksantikvarieämbetet, 2012c).  

Sveriges Standardiseringsförbund är en statlig organisation som verkar för att främja 
standardisering och användandet av standardisering i Sverige (Sveriges 
Standardiseringsförbund, 2015). Bland annat finns Svensk Standard för hur kulturmiljön 
ska bevaras, vilken tagits fram på Europeisk nivå där Riksantikvarieämbetet innehaft 
ordförandeposten i den svenska kommittén (Riksantikvarieämbetet, 2012d).  

Ett begrepp som innefattar det system av lagar och regler som används för att bevara 
kulturegendom är kulturegendomsrätt. Begreppet har myntats av Adlercreutz (2001) och 
enligt Bexhed (2008, s. 33) bör det användas som ett samlingsnamn för alla rättsregler 
som är speciella för historisk kulturegendom, vilket innefattar rättsregler från ett flertal 
juridiska discipliner som till exempel civilrätt, folkrätt och skatterätt. Bexhed (2008) 
argumenterar med andra ord för att kulturegendomsrätt ska vara en tematisk juridisk 
disciplin som ska utövas i samverkan med både humanistiska discipliner och ekonomiska, 
naturvetenskapliga och tekniska discipliner som sysslar med forskning och utbildning 
inom kulturvård. Enligt Bexhed (2008, s. 34) är detta ett system som redan är etablerat i 
flera andra länder, både inom akademin och praktiken.  
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2.3 Skydd för Stockholms kulturmiljö 
På många platser i Sverige är kyrkan den mest utmärkande och påkostade byggnaden i 
samhället. Kyrkan har ofta en centralt belägen position och brukar vara bland de äldsta 
byggnadsverken på platsen. Från kyrkorna skapas en inblick i tidigare generationers liv, 
öden och värderingar (Riksantikvarieämbetet, 2012b). Enligt kulturmiljölagens fjärde 
kapitel har alla kyrkor som upprättats innan år 1940 och tillhör Svenska kyrkan särskilt 
skydd som kyrkliga kulturminnen. Detta innebär att Svenska kyrkans kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser vårdas och underhålls så att 
deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. Bexhed (2008, ss. 42-44) 
menar att det finns rättsfall som belyser konflikter mellan Svenska kyrkans intresse av att 
fritt förfoga över sina byggnader och det allmänna intresset av bevarande. Det är 
Riksantikvarieämbetet som beslutar om vilka yngre kyrkor som också ska omfattas av 
lagen, och om en församling vill utföra restaurering krävs alltid tillstånd från 
Länsstyrelsen. Även inventarier som ska restaureras eller flyttas från sin plats behöver 
särskilt tillstånd (Riksantikvarieämbetet, 2012c). 

En annan klassificering för skydd av kulturmiljön inom Stockholms stad är ett 
färgkodssystem som upprättats av Stockholms stadsmuseum. Klassificeringen bygger på 
plan- och bygglagen och färgkodssystemet innebär att byggnader kan tillhöra blå, grön, 
gul eller grå kategori (se figur 1). Blå färg representerar byggnader som skyddas enligt 
kulturminneslagen. Grön färg visar byggnader som är särskilt värdefulla till följd av 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga egenskaper. Gul färg 
innefattar byggnader som kan ha ett visst kulturhistoriskt intresse men som inte kan anses 
ha ett särskilt värde, och övriga byggnader markeras med grå färg (Råberg, 1991).  
 

 
Figur 1. Karta över Stockholm med Stockholms stadsmuseums färgkodssystem. 

Källa: Stockholms stadsmuseum (2015) 
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2.4 Övergripande fakta om fallstudien 
Redan på 1980-talet påbörjades diskussionerna om utbyggnaden av spårtrafiken kring 
Stockholm, med syfte att bygga bort den befintliga flaskhalsen mellan stationerna 
Stockholm Central och Stockholm Södra. Flera olika alternativ studerades och 
pendeltågstunneln Citybanan var ett av dem. Beroende på sittande regering har projektet 
genom åren omprövats i flera omgångar, och år 2007 tog den sittande regeringen beslutet 
att låta bygga Citybanan (Trafikverket, 2014a). 

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som ska gå mellan Tomteboda 
och Stockholm Södra (se figur 2) och beräknas stå färdig vid årsskiftet 2016/2017 
(Trafiksatsning Stockholm, 2015). I nuläget är tunneln färdigsprängd och det kvarvarande 
arbetet består av att bygga klart de nya pendeltågsstationerna vid Odenplan och 
Centralstationen samt att lägga räls (Trafikverket, 2015a). Spårkapaciteten förväntas bli 
fördubblad i och genom Stockholm och tanken är att tågen ska gå oftare och punktligare, 
samt att byten ska ske smidigare eftersom de nya stationerna ligger nära busstationer och 
tunnelbana (Trafikverket, 2014b). Citybanan består av en tunnel med två spår som byggts 
under mark på ett djup varierande mellan 10 och 45 meter (Trafikverket, 2015b). 

 
Figur 2. Kartan visar Citybanans sträckning genom Stockholm.  

Källa: Trafikverket (2012c) 
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Eftersom Citybanan passerar flera kulturmiljöer pågick ett omfattande arbete med att 
skydda dessa under byggprocessens gång. Dokumentet Program till skydd för kulturmiljö 
och kulturhistoriska byggnader är ett tillägg till Citybanans miljökonsekvensbeskrivning 
och bidrar med en detaljerad redogörelse över skyddsarbetet. Dessa program är 
byggnadsspecifika och totalt ingår 71 byggnader med tillhörande program, och en av 
dessa är Gustaf Vasa kyrka som ligger vid Odenplan där en av pendeltågsstationerna 
byggs (Trafikverket, 2012, s. 5). Under sprängningarna år 2012 genomfördes en rad 
åtgärder för att skydda kyrkan från vibrationer, till exempel utredningar och kontroller 
(Trafikverket, 2012, s. 7). 

Gustaf Vasa kyrka (se figur 3) började byggas år 1901 och invigdes sedan år 1906 
och är därmed skyddad som kyrkligt kulturminne (Svenska kyrkan, 2008, s. 3). 
Altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka är det känsligaste föremålet inom projekt Citybanan. 
Altaruppsatsen är 15,5 meter högt och nästan 300 år gammal, alltså närmare 200 år äldre 
än kyrkan, och är därför det objekt som undersökts mest under utredningarna 
(Trafikverket, 2012, s. 8).  

Figur 3. Gustaf Vasa kyrka.  
Foto: Författarna Olsson, A. och Pettersson, L.  
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3. TEORI 
 
Det första avsnittet om tidigare forskning syftar till att presentera och klargöra 
forskningssynpunkter angående kulturmiljö och dess värde. Därefter redogörs det 
aktörsperspektiv som utgör grunden till studiens analys. 
 
3.1 Tidigare forskning 
Enligt Pettersson (2003, s. 7) är aktörsperspektivet i kulturmiljövården av avgörande 
betydelse. Lagstiftningen lägger numera tyngd på att staten ska sträva efter att låta 
tidigare undertryckta samhällsgrupper representeras i det officiella arbetet kring 
kulturmiljön. Utifrån sin forskning menar Pettersson (2003, s. 8) vidare att institutionerna 
av den anledningen borde ta ställning och förmedla dessa ställningstaganden. Om 
argumenten att kulturmiljön är en nationell och medborgerlig angelägenhet ska tas på 
allvar, måste institutionernas åsikter och ståndpunkter rörande kulturmiljön formaliseras 
och tydliggöras. Olsson (2005) resonerar också kring aktörsperspektivet och argumenterar 
för att alla planeringssituationer, där syftet är att ändra den fysiska miljön, innebär 
potentiella konfliktsituationer mellan aktörer som på något vis deltar i planeringen och 
företräder olika intressen. Olsson (2005) lyfter fram frågeställningar som: Hur fattas 
besluten om bevarande, förnyelse och förändring av den byggda kulturmiljön? Vilka 
värden skapar kulturmiljön för olika intressen och aktörer? Dessa frågor ligger i enighet 
med vad denna studie syftar till att lyfta fram.  

Pettersson (2003, s. 7) menar att bevarande av kulturmiljön ur ett perspektiv kan ses 
som motverkande till att levandegöra och öka tillgängligheten till kulturmiljön. Pettersson 
(2003) menar vidare att det talas, oreserverat, om kulturmiljöns värden och att det är 
dessa som kulturmiljöverksamheten ska förvalta, och ifrågasätter vari dessa värden består, 
vem som bestämmer dem, och av vilket syfte. Pettersson (2003, s. 7) kritiserar 
följaktligen om det är rimligt att förbehållslöst argumentera för att samhället och staten är 
moraliskt skyldig att bevara all potentiell kulturmiljö, och menar istället att det handlar 
om att välja och att prioritera. Amit-Cohen (2005), å andra sidan, argumenterar för att det 
inte nödvändigtvis måste uppstå konflikt mellan urban förnyelse och bevarande av 
kulturmiljö. Om det finns en efterfrågan på byggnadsminnen från privata aktörer 
kombinerat med stöd från myndigheter, kan kulturmiljövärden vara användbara för staden 
och den ekonomiska utvecklingen. Amit-Cohens (2005) resonemang kan anses motsäga 
Olsson (2005) och Petterssons (2003) argumentationer, men för denna studie innebär det 
att konfliktbegreppet nyanseras.  

Monterino (2015) visar med sin forskning på behovet av flerdimensionella synsätt på 
värdet av kulturmiljö och menar att det är ett faktum att olika aktörer tilldelar 
kulturmiljöer olika värden. Stephensson (2008) har samma synvinkel och poängterar att 
flerdimensionella eller tvärvetenskapliga perspektiv ger en bredare förståelse än 
perspektiv från enskilda vetenskaper, men endast om de kan översättas mellan 
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vetenskapliga discipliner. Stephensson (2008) konstaterar att en konsekvens av detta är att 
de mer abstrakta immateriella värdena ofta hamnar mellan stolarna eller avfärdas. Detta är 
perspektiv som används för att analysera samarbetet kring projekt Citybanan, som 
överskrider olika discipliner, och sätta det i ett större sammanhang.  

 
3.2 Aktörsperspektiv 
Frågan om bevarande kan beskrivas som ett spel där olika aktörer arbetar, med olika 
tillgångar till förfogande, för att uppnå mål och ambitioner, och genom detta kan 
aktörernas respektive intressen antingen sammanfalla eller stå i konflikt (Olsson et al., 
2002, s. 8). Aktörer som är relevanta i bevarandeprocessen är fastighetsägare, 
fastighetsnyttjare, myndigheter samt allmänheten (Cars et al. 1996, s. 25). Olsson et al. 
(2002, s. 8) menar att utifrån inblandade aktörers roller, resurser och värdesystem kan ett 
teoretiskt ramverk formuleras, och på så sätt synliggöra och förklara eventuella konflikter. 
Olsson et al. (2002, s. 8) refererar till teori från Fog et al. (1992, ss 25-33) för att förklara 
roller och resurser samt ett värdesystem från Olsson (2002). Detta värdesystem går inte i 
linje med denna studies syfte och istället används olika teorier om kulturmiljöns värde 
som underlag till den delen av analysen. 
 
3.2.1 Roller 
Det rättsliga normsystemet består av tre nivåer: konstituerande, processuella och 
materiella regler (Fog et al., 1992, s. 26). Konstituerande och processuella regler anger 
förutsättningar för enskilda aktörer genom att fördela makt och inflytande mellan dem 
samt reglerar hur de får agera i förändringsprocesser. Dessa regler definierar aktörerna 
som kan ha någon av tre karaktäriserande roller. Aktörer som innehar rättigheter eller 
skyldigheter att ta initiativ, får rollen som initiativtagare. Aktörer som ansvarar för att 
regelsystemet efterföljs har rollen som regelansvariga. Rollen som berörd får aktörer som 
i någon utsträckning påverkas av planerade förändringar. Fog et al. (1992, s. 26) menar att 
alla aktörer som har någon av dessa tre roller är beroende av varandra samt att dessa roller 
är flytande, vilket betyder att en aktör till exempel kan inneha rollen som regelansvarig i 
en situation men vara berörd i en annan.   
 
3.2.2 Resurser 
Fog et al. (1992, ss. 27-29) hävdar att varje aktörs kunskaper och färdigheter påverkar hur 
de agerar i situationer samt vilket handlingsutrymme de får. Det finns fyra typer av 
resurser som aktörerna kan använda sig av: politiska, professionella, ekonomiska och 
juridiska. Var och en av dessa resurser har specifika karaktärsdrag och ger makt till 
aktören. Politisk makt handlar om att kunna ta ställning i värdekonflikter, och 
professionell makt innebär att aktören fattar beslut utifrån systematiserad erfarenhet och 
värdeavvägning. Vidare syftar ekonomisk makt på den som har äganderätt eller 
förändringsresurser och kan på så vis hävda sina egna intressen i konkurrens med 
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andra.  Juridiska resurser avgörs av lagar och regler som visar huruvida aktören har rätt att 
hävda sina intressen. Fog et al. (1992) anser att roller och resurser ska ses 
sammankopplade i en analys, vilket även görs i denna studie. Aktörernas olika resurser 
innebär att det kan finnas konflikter och spänningar mellan olika roller. Initiativtagare, 
regelansvariga och berörda kan förväntas ha olika förhållningssätt och uppfattningar om 
hur resurserna ska avvägas mot varandra (Fog et al., 1992, s 30).  

Olsson et al. (2002, s. 19) beskriver att konflikterna framförallt kan uppstå då 
regelansvariga tenderar att ha omfattande juridiska resurser, men saknar ekonomiska 
resurser, medan initiativtagare innehar omfattade ekonomiska resurser för att hävda sina 
intressen. Olsson et al. (2002) menar vidare att om professionella resurser överlappar 
behöver situationen inte vara konfliktskapande utan kan istället lägga en grund för ett 
positivt ömsesidigt beroende och således ett gott samarbete.  

 
3.2.3 Värdesystem 
Enligt Cars et al. (1996, s. 19) finns det en mängd värden som kan tillskrivas 
kulturmiljöer, både traditionella och nya. Cars et al. (1996, s. 20) menar att argumenten 
för bevarande traditionellt sett grundats på tre huvudsakliga aspekter: historiska, estetiska 
och sociala värden. Historiska argument kan grundas i en instinkt att det gamla ska finnas 
kvar och att historiska ting har ett värde i sig och representerar kunskaper och erfarenheter 
som har betydelse för framtidens byggande (Cars et al. 1996, s. 20). Cars et al. (1996, s. 
20) förklarar att efterkrigstiden har inneburit förändringar i byggnadsteknik och 
bebyggelse, och att detta i sin tur har drivit en strävan att bevara byggnader på grund av 
deras estetiska värde. Till sist kan snabba samhällsförändringar som sker i dagens 
samhälle anses öka behovet av att bevara den bebyggda fysiska miljön av sociala skäl då 
den kan bidra med hemkänsla och trygghet (Cars et al. (1996, s. 20). Som komplement till 
traditionella skäl för bevarande menar Cars et al. (1996, s. 21) att det även kan finnas 
ekonomiska skäl för bevarande. Internationalisering av ekonomin och ökad rörlighet i 
arbetsliv kan anses förändra förutsättningarna för många företag, och en välutvecklad och 
fungerande infrastruktur samt omgivande miljö ses som viktiga konkurrensmedel.  

Utöver dessa värden pekar Sahlberg och Norrby (2004) på upplevelsemässiga 
värden, vilket innebär värdet i att delta i och åskåda kulturmiljö. Olsson et al. (2002) 
poängterar att vad en aktör ser som värde framförallt beror på deras professionella 
resurser eftersom värdering bygger på erfarenheter och kunskap. Dessa begrepp och 
resonemang, som på olika sätt beskriver värdet av kulturmiljö, används för att analysera 
studiens olika aktörers syn på kulturmiljö och i synnerhet Gustaf Vasa kyrka.  
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4. METOD 
 
Detta avsnitt innehåller en diskussion om kvalitativ- och kvantitativ metod som ger en 
förståelse för vilken typ av metod som lämpar sig för olika typer av studier. Vidare 
redogörs för metodvalet av fallstudie samt intervjuer. Målet med avsnittet är att ge en 
förståelse för hur metodvalen hänger ihop med undersökningens syfte; att analysera ett 
samarbete som berör frågan om kulturmiljöns värde, med hjälp av det presenterade 
aktörsperspektivet. 
 
4.1  Motivering av fallstudien 
Enligt Starrin och Svensson (1994) kan distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ 
metod relateras till respektive målsättning. För en kvalitativ analys är målsättningen att 
identifiera okända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på variationer, 
strukturer och processer. En kvantitativ analys avser istället att undersöka hur, på förhand, 
bestämda företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig i till exempel en population 
(Starrin och Svensson, 1994, ss. 21-23). Eftersom syftet och frågeställningarna för denna 
studie är av fördjupande karaktär och delvis ämnar undersöka olika aktörers uppfattningar 
och åsikter användes kvalitativa metoder i form av en fallstudie med kvalitativa 
intervjuer.  

Enligt Ejvegård (1996, s. 31) är syftet med en fallstudie att plocka ut ett litet område 
av ett större förlopp och låta detta område utgöra en utgångspunkt från vilken 
verkligheten beskrivs. Fördelen är att det inte behöver genomföras en stor beskrivning, 
utan ett begränsat utrymme kan användas för att förmedla en verklighetsbeskrivning. En 
begränsning i detta är att studien som ett ensamt fall inte till fullo kan representera 
verkligheten, och slutsatserna som dras behöver medhåll från andra undersökningar för att 
få värde i ett större sammanhang (Ejvegård, 1996, s. 31). För att besvara 
frågeställningarna i denna studie lämpade det sig av nämnda anledningar att genomföra 
en fallstudie på projekt Citybanan och Gustaf Vasa kyrka. Projekt Citybanan 
representerar ett pågående infrastrukturprojekt som under flera års tid har behandlat 
frågan om kulturmiljö och som ännu ej är avslutat, vilket innebär att både personal och 
författat material fanns tillgängligt. I projekt Citybanan har Gustaf Vasa kyrka 
uppmärksammats och är en kyrka som många aktörer känner till, och kunde därför ge 
underlag till diskussioner om kulturmiljöns värde. Slutsatserna som drogs från denna 
undersökning är specifika för denna fallstudie och kan endast användas som indikatorer 
på generella fall.  
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4.2 Intervjuer 
Enligt Bryman (2011, ss. 412-414) vill forskaren i kvalitativa intervjuer uppnå 
beskrivande och detaljrika svar och därför är det eftersträvansvärt att låta intervjun röra 
sig i olika riktningar. Bryman (2011) menar att intresset är riktat mot intervjupersonens 
ståndpunkter och åsikter då detta kan ge information om vad intervjupersonen anser är 
relevant. Kvale (2007, ss. 1-5) menar att det genom konversationer går att lära känna 
individer och skapa en bild av deras erfarenheter och känslor. En intervju är därmed en 
konversation där kunskap skapas genom interaktion mellan intervjuaren och den 
intervjuade (Kvale 2007, ss. 1-5). En halvstrukturerad intervju definieras av Kvale och 
Brinkmann (2014, ss. 41-47) som en intervju som liknar ett vardagligt samtal, men har ett 
syfte och en viss struktur. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) genomförs en 
halvstrukturerad intervju enligt en intervjuguide som inkluderar specifika intervjuteman 
och förslag till frågor, men som undviker att styra eller påverka intervjupersonen. För 
denna studie, som kräver beskrivande intervjusvar, lämpar sig denna intervjumetod väl 
och den intervjuguide som användes återfinns i bilaga 1.   

Enligt Bryman (2011, s. 415) ska intervjuprocessen hållas flexibel. Detta innebär att 
intervjufrågorna inte behöver ställas i samma ordning som i intervjuguiden, och 
oplanerade frågor kan läggas till. Denna typ av intervju söker, enligt Kvale och 
Brinkmann (2014), kvalitativ kunskap i form av nyanserade, deskriptiva och specifika 
beskrivningar. Resultatet av intervjun är alltså inte allmänna åsikter utan en förståelse för 
den specifika intervjupersonens upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014, ss. 41-47). 
Denna studies syfte är att analysera organisationers uppfattning om samarbetet kring 
kulturmiljöns värden, vilket skapar en motsättning mot det Kvale och Brinkmann (2014) 
förklarar. I det praktiska arbetet i projekt Citybanan har dock organisationerna 
representerats av intervjupersonerna i denna studie, vilket gör att deras personliga 
upplevelser till stor del representerar organisationens uppfattning om samarbetet. Under 
intervjutillfället framgick det vilka åsikter som var organisationernas och vilka som var 
intervjupersonernas. 
 
4.2.1 Urval 
Inom kvalitativ forskning är det vanligt att tillämpa ett målinriktat urval, det vill säga att 
urvalet av intervjupersoner styrs av forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). För att 
besvara frågeställningen om samarbete mellan aktörer genomfördes intervjuer med de 
inblandade aktörerna; Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, 
Svenska kyrkan samt Trafikverket. Genom att intervjua personer som från respektive 
organisation var involverade i projektet erhölls olika perspektiv på samarbetet. En 
problematisk aspekt att ta hänsyn till i kvalitativ forskning är att det kan vara svårt att i 
förväg avgöra hur många intervjuer som krävs för att uppfylla syftet (Bryman, 2011, s. 
436). Under datainsamlingens gång framkom vilka personer som var viktiga för 
samarbetet och det var just dessa som slutligen intervjuades. 
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För denna studie var det av stor vikt att intervjuer med organisationer med fokus på 
både kulturmiljö respektive samhällsutveckling genomfördes. Från teorin fanns 
utgångspunkten att det kunde uppstått konflikter mellan dessa två sidor i samarbetet, men 
för att inte projicera detta på intervjupersonerna utan istället lyfta fram deras synpunkter 
har intervjumaterialet angripits med en neutral ståndpunkt. Intervjun med Bexhed var inte 
av samma karaktär som de övriga. Istället för att representera en organisation med direkt 
koppling till fallstudien handlade intervjun om Sveriges lagstiftning angående kulturmiljö 
(se bilaga 2). Detta eftersom det framkom av de inledande intervjuerna att denna 
lagstiftning var en betydande del av samarbetet. Nedan följer en lista över studiens 
intervjupersoner: 
 

• Bexhed, Jan-Mikael, adjungerande universitetslektor inom kulturegendomsrätt, 
Högskolan Gotland. Intervjun utfördes på kontoret i Stockholm, 2015-04-15, och 
varade i 30 minuter.  

• Gelotte Fernandez, Hanna, byggnadsantikvarie och handläggare, Länsstyrelsen. 
Intervjun utfördes över telefon, 2015-04-27, och varade i 60 minuter.  

• Gårdstedt, Hanna, byggnadsantikvarie, Stockholms stadsmuseum. Intervjun 
utfördes på kontoret i Stockholm, 2015-04-15, och varade 60 minuter.  

• Isola, Oiva, arkitekt och representant för projekt Citybanan, 
Riksantikvarieämbetet. Intervjun utfördes på kontoret i Stockholm, 2015-04-09, 
och varade i 45 minuter.  

• Johansson, Anders, fastighetschef för projekt Citybanan, Trafikverket. Intervjun 
utfördes på kontoret i Stockholm, 2015-04-20, och varade i 60 minuter.  

• Löfvenberg, Sven, fastighetschef för Gustaf Vasa församling, Svenska kyrkan. 
Intervjun utfördes på kontoret i Stockholm, 2015-04-07, och varade i 60 minuter.  

 
4.2.2 Utförande 
Intervjuguiden strukturerades utifrån de teoretiska begreppen roll, resurs och 
värdesystem. Men för att hålla intervjuerna halvstrukturerade formulerades öppna frågor, 
vilket på så sätt lämnade utrymme för oförutsedda svar och följdfrågor. För att undvika 
användning av begrepp som kunde uppfattas som svåra eller obekanta för 
intervjupersonen formulerades generella frågor ur ett exemplifierade perspektiv. Till 
exempel representerades begreppet kulturmiljö av Gustaf Vasa kyrka och begreppet 
samhällsutveckling av Citybanan. Frågor som kunde upplevas som breda kompletterades 
med hjälpande exempel. Till exempel frågan om Gustaf Vasa kyrkas värden 
kompletterades med förslag om historiskt, estetiskt, ekonomiskt eller socialt värde. 
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För att komma i kontakt med passande intervjupersoner skickades mail med 
information om studiens syfte till organisationernas officiella kontaktpersoner, som sedan 
vidarebefordrade ärendet till berörd person. För att intervjupersonen skulle känna sig 
trygg i att representera sin organisation skickades i förväg en komprimerad version av 
intervjuguiden. På det sättet kunde intervjupersonerna på förhand ta reda på 
organisationens ståndpunkt, och samtliga bekräftade att de var bekväma i att företräda 
organisationen med restriktioner att det också var deras egna synpunkter. Varje intervju 
pågick i cirka en timme och utfördes på intervjupersonens kontor i Stockholm för att 
erhålla trygghet i personens vardagliga miljö. Fyra av sex av intervjuerna spelades in för 
att sedan transkriberas och behandlas. På de övriga två intervjuerna togs anteckningar, då 
intervjupersonerna nekade till att bli inspelade. Anteckningarna sammanställdes direkt 
efter intervjun för att inte information skulle glömmas bort.  

Enligt Bryman (2011, ss. 528-530) är tematisk analys är ett vanligt angreppssätt inom 
kvalitativ dataanalys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som ett sökande efter 
teman, även kallat koder, att ordna data efter. Koder kan identifieras genom till exempel 
repetitioner, kategorier, metaforer, övergångar, språkliga kopplingar samt teorirelaterat 
material. Eftersom denna studie innefattar ett strukturerat teoretiskt ramverk användes 
främst kodning från teorirelaterat material i dataanalysen. Detta innebar att studiens 
teorirelaterade begrepp användes som utgångspunkt för den tematiska analysen.  
 
4.2.3 Etik 
Enligt Bryman (2011, ss. 131-132) innefattar etik inom samhällsvetenskaplig forskning 
principerna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonen om 
undersökningens syfte, och samtyckeskravet betyder att intervjupersonen har rätt att själv 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om 
personer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga sekretess, och 
nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter bara får användas på det aktuella 
forskningsområdet (Bryman, 2011). Eftersom studien berörde personer som skulle 
företräda organisationen och hade ett syfte som kunde uppfattas som känsligt blev etik en 
viktig aspekt att behandla. Redan vid första kontakten informerades organisationen om 
studiens syfte och tillfälle för frågor fanns innan intervjupersonen tackade ja till 
medverkan. Innan intervjuerna ägde rum informerades intervjupersonerna om sekretess 
samt integritet, och samtliga intervjupersoner gick med på att nämnas med både namn och 
organisation i uppsatsen. Efter att intervjumaterialet sammanställts fick intervjupersonen 
möjlighet att granska och godkänna innehållet. Det visade sig att det inte var känsligt för 
intervjupersonerna att öppet prata om samarbetet, både positiva och negativa delar.   
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4.3 Övrigt material  
Övrigt insamlat material bestod av rapporter, lagrum, artiklar och information från 
hemsidor. Eftersom fallstudien inkluderade flera statliga organisationer var mycket 
material offentliga handlingar och därmed åtkomliga för allmänheten.  
 
4.4 Källkritik 
Grønmo (2006, s. 126) menar att det finns fyra huvudsakliga bedömningsfaktorer för 
källkritik, och dessa är informationens tillgänglighet, relevans, autencitet och 
trovärdighet. Eftersom projekt Citybanan är i sitt slutskede fanns gott om material 
författat och tillgängligt om själva projektet. En brist i tillgängligheten var att en del 
personer som varit involverade i projektets inledande fas inte längre fanns kvar inom 
organisationerna, till exempel på Trafikverket hade den ansvariga fastighetshandläggaren 
för Gustaf Vasa kyrka slutat, men där kunde den övergripande fastighetschefen delta 
istället. Generellt sett var de källor som studien behövde tillgängliga. För att erhålla 
relevans för insamlad data baserades intervjuerna på den teori som låg till grund för 
studien, och autenciteten kunde avgöras eftersom alla intervjupersoner var direkt 
delaktiga i projekt Citybanan. För att stärka trovärdigheten i intervjumaterialet, som 
grundas i individers åsikter och minnen, eftersträvades bekräftelse av utstickande 
synpunkter hos flera intervjupersoner. Angående det teoretiska materialet användes i 
största möjliga mån vetenskapliga böcker och artiklar för att säkerställa autencitet och 
trovärdighet. Den teoretiska grunden baserades på ett flertal källor, och aktörsteorin 
modifierades för att ge bättre relevans för studien. Mer specifikt byttes den ursprungliga 
delen om värdesystem, som inte ansågs vara applicerbar, ut mot en diskussion om 
kulturmiljöers värden.  
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5. “STÖTA OCH BLÖTA OCH MÖTA” I KULTURMILJÖFRÅGOR   
 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts i studien. Resultatet 
är uppdelat tematiskt och varje stycke inkluderar både empiriskt material och analys. De 
två första avsnitten presenterar aktörernas syn på samarbetet och samhällsutveckling i 
form av Citybanan. Därefter analyseras empirin i tre följande avsnitt utifrån aktörernas 
roller, resurser och värdesystem. Enligt Fog et al. (1992) ska roller och resurser ses 
sammankopplade och därför följer en utförligare analys efter avsnittet om resurser. Det 
avslutande avsnittet handlar om aktörernas åsikter kring frågan om översättbarhet mellan 
yrkesgrupper.  
 
5.1  Samarbetet – konflikt eller förutsättning? 
År 2005 beslöt regeringen att låta bygga Citybanan, under förutsättningen att vissa villkor 
skulle uppfyllas (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). Ett av dessa villkor 
uttrycks i tillåtlighetsbeslutet i följande citat: 
 

[Trafikverket] skall, efter samråd med berörda myndigheter, upprätta program som redovisar de 
förhållanden i omgivningen som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till 
risken för skadlig påverkan och störningar. Programmen ska även innehålla förslag till åtgärder för 
att motverka sådan påverkan eller störning. Programmen skall särskilt behandla kulturmiljön och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

(Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005, ss. 1-2) 
 
Utifrån detta krav tog Trafikverket fram ett program: Citybanan i Stockholm – Program 
till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader. Detta gjordes under den 
pågående planeringsfasen och dokumentet har under tidens gång reviderats tre gånger. 
Senare framkom även att den miljöfarliga verksamheten skulle få ramvillkor, och 
Länsstyrelsen yrkade på att kontrollprogram för alla blåklassade byggnader, inkluderande 
Gustaf Vasa kyrka, skulle tas fram (Gelotte Fernandez 20150427). Kontrollprogrammen 
fanns färdigställda år 2010 och i Gustaf Vasa kyrkas fall kompletterades 
kontrollprogrammet även år 2013 (Johansson, 20150420). Både planeringsfasen och 
själva byggfasen av Citybanan innebär flera aktörers medverkan och samarbeten i form 
av samråd, möten och planeringsgrupper. Organisationerna Riksantikvarieämbetet och 
Stockholms stadsmuseum har främst agerat som kunskapsbanker, och Trafikverket, 
Svenska kyrkan och Länsstyrelsen har arbetat mer aktivt med förhandlingar, 
kontrollprogram och konkreta åtgärder på Gustaf Vasa kyrka. 

Gårdstedt från Stockholms stadsmuseum berättar att det kan vara svårt att samarbeta 
över organisationer, men att det är utvecklade när man måste stöta och blöta och möta 
andra kompetenser (Gårdstedt, 20150415). Enligt Stockholms stadsmuseum finns inga 
nackdelar med att flera aktörer varit inblandade i samarbetet utan de beskriver det istället 
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som en förutsättning då frågan om kulturmiljö tvingas bearbetas. Från 
Riksantikvarieämbetets sida poängteras att aktörssamarbetet medför transparens och 
delaktighet, vilket gör att onödig oro inte behöver uppstå. Samarbete kräver dock 
arbetstid, vilket Riksantikvarieämbetets representant tror har varit en nackdel för 
framförallt Trafikverket, och dessutom har samarbetet försvårats av att det varit en ny 
situation för flera parter. Löfvenberg från Svenska kyrkan anser att projekt Citybanan har 
varit ett bra samarbete och att de tuffa förhandlingar som genomgåtts lett till konkreta 
resultat i form av inga skador på Gustaf Vasa kyrka som följd av kontrollprogrammet.  

Att det var flera aktörer med i samarbetet ser alla medverkande som något 
nödvändigt och positivt. Enligt Svenska kyrkans representant finns dock skillnader i 
atmosfären hos projekt Citybanan jämfört med dem som jobbar med vård av kulturmiljön, 
och som exempel nämns att det enligt Svensk Standard tolereras små skador på 
kulturmiljön framför att bygget drar ut på tiden. Detta är något som Svenska kyrkan anser 
är oacceptabelt och menar istället att: Vi måste tvärtom ha en försiktighetsprincip och en 
ganska stor säkerhetsmarginal till att förändringen skadar (Löfvenberg, 20150407). 
Även Länsstyrelsen påpekar att Svensk Standard inte är helt tillämpbar i fall som 
involverar kulturhistorisk bebyggelse, eftersom känsliga material som exempelvis 
kalkmålningar i kyrkor är betydligt känsligare än materialen som finns att ta hänsyn till i 
Svensk Standard. Svenska kyrkans representant menar att det har varit svårt att få 
Trafikverket att förstå de oersättliga värdena, som återfinns i bland annat altaruppsatsen i 
Gustaf Vasa kyrka. Trafikverket anser, å andra sidan, att Svenska kyrkan ställde väldigt 
höga krav och förklarar att de inte kunde tillmötesgå alla dessa eftersom: Vi måste kunna 
bygga det här också. Vi har en tidsplan och en budget att följa men vi har gått så långt 
som varit möjligt och som vi ansett varit rimligt (Johansson, 20150420). Johansson 
poängterar att utöver vad Svensk Standard kräver har Trafikverket utfört ytterligare 
utredningar, kontroller och skyddsåtgärder. Länsstyrelsen uppmärksammar också detta 
rimlighetsbegrepp och förklarar att: det finns ett rimlighetsbegrepp i det här, som vi måste 
anpassa oss till. Vi kan inte kräva mer än vad lagen tillåter eller vad som är rimligt som 
tillsynsmyndighet (Gelotte Fernandez, 20150427). Länsstyrelsens representant har under 
samarbetet visat upp och beskrivit de oersättliga värdena på plats i Gustaf Vasa kyrka, 
och menar att detta är en bra metod jämfört med att endast förklara värdena i ord.   

Enligt Olsson (2005) innebär alla planeringssituationer, där den fysiska miljön ämnas 
förändras, potentiella konfliktsituationer mellan inblandade aktörer. I fallet med 
Citybanan framgår det från intervjuerna att aktörernas uppfattning om vad som är rimlig 
att bevara skiljer sig, och att konflikter angående kulturmiljöns värde uppstår. Svenska 
kyrkan företräder kulturmiljöns bevarande och förespråkar försiktighet medan 
Trafikverket representerar ett regeringsuppdrag som innefattar en budget och en tidsplan. 
Konflikten ligger inte i om kulturmiljön ska bevaras eller inte, utan i vilken grad av 
försiktighet arbetet ska genomföras. Trafikverket hänvisar till Svensk Standard för 
exempelvis vibrationsnivåer, samtidigt som Länsstyrelsen uttrycker att Svensk Standard 
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inte är tillämpbar i detta fall. Detta relaterar även till forskning från Pettersson (2003) som 
argumenterar för att institutionerna som arbetar med kulturmiljö ska ta ställning och 
förmedla dessa ställningstaganden, samt att om kulturmiljön är en nationell och 
medborgerlig angelägenhet som ska tas på allvar, måste dessa ståndpunkter formaliseras 
och tydliggöras. I detta fall innebär det att alla inblandade parter i projekt Citybanan 
måste förtydliga sina intressen och ståndpunkter på ett sätt som övriga aktörer kan förstå.  

 
5.2 Citybanan och kulturmiljön i samhällsutvecklingen 
Alla representanterna är eniga om att det är svårt att svara på frågan om organisationens 
syn på samhällsutveckling. Angående Citybanans betydelse för Stockholm kunde 
intervjupersonerna däremot sammanfatta följande ståndpunkter.  

Svenska kyrkans representant, Löfvenberg, anser att Citybanan är bra för Stockholm, 
för Sverige, det är bra för Svenska kyrkan och för våran församling (Löfvenberg, 
20150407). Svenska kyrkans talesman ställer sig alltså positiv till byggandet av 
Citybanan, både i egenskap av att vara stockholmare och representant för Svenska 
kyrkan. Löfvenberg menar vidare att Stockholm växer snabbare än infrastrukturen hänger 
med, vilket gör den underdimensionerad samt att ju mer kommunikationerna växer, desto 
mer central och lättillgänglig blir Gustaf Vasa kyrka. På samma sätt ser 
Riksantikvarieämbetets representant, Isola, kulturmiljön som en självklar del i 
samhällsutveckling. Riksantikvarieämbetet ser positivt på Citybanan som en del av 
samhällsutvecklingen då det ger säkrare förbindelser till och från Stockholm, och menar 
att kulturmiljön liksom förbättrade kommunikationer är av allmänintresse. Stockholms 
stadsmuseums representant, Gårdstedt, uttrycker att: Vi ser på Citybanan som ett stort 
infrastrukturprojekt som alla andra. Där våra förutsättningar är att vi vill visa på hur 
man kan ta hänsyn till kulturhistoriska värden (Gårdstedt, 20150415). Johansson från 
Trafikverket förklarar att de ser Citybanan som en del av samhällsutvecklingen, och 
menar att den ger positiva effekter för både Stockholm, regionen och landet. I enighet 
med övriga aktörer uttrycker Länsstyrelsens representant, Fernandez, att Citybanan är 
viktig eftersom Stockholmsregionen växer snabbt, och Länsstyrelsen ser 
kollektivsatsningar som centrala i samhällsutvecklingen.  

Olsson (2005) argumenterar för att samhällsutvecklingen medför potentiella 
konfliktsituationer då aktörer som medverkar företräder olika intressen. Samtliga 
medverkande i den här studien ser dock positivt på vad Citybanan kan bidra med, i form 
av ökad tillgänglighet till och från Stockholm, även om Trafikverket och Länsstyrelsen 
ser en begränsning i hur mycket kulturmiljön kan prioriteras under byggprocessen. I linje 
med Pettersson (2003), som menar att det måste väljas och prioriteras inom 
kulturmiljövården, visar Trafikverket och Länsstyrelsens resonemang på ifrågasättande av 
om staten ska bevara och ta hänsyn till all potentiell kulturmiljö.  

Vidare menar Gelotte Fernandez från Länsstyrelsen att: Gustaf Vasa kyrka är en 
viktig knutpunkt i Vasastan och jag tror att den kommer få ett större värde när Citybanan 
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är klar faktiskt. Odenplan kommer få en annan betydelse som station och det kommer bli 
mycket mer folk (Gelotte Fernandez, 20150427). Detta kan relateras till Amit-Cohens 
(2005) resonemang, att det inte måste finnas konflikter mellan urban förnyelse och 
bevarande av kulturmiljö. Här kan kulturmiljön, i form av Gustaf Vasa kyrka, få direkt 
nytta av att Citybanan byggs. Även om alla aktörer är eniga om att det finns positiva 
effekter av bygget av Citybanan samt att kulturmiljö är något som bör bevaras, framgår 
det av intervjuerna att de olika aktörerna har olika intressen. 

 
5.3 Aktörernas roller inom projekt Citybanan 
Isola från Riksantikvarieämbetet menar att deras roll i Citybanan definieras i 
kulturmiljölagens första kapitel och medför delvis ett överinsynsansvar över Gustaf Vasa 
kyrka. Det innebär att de ska hålla sig uppdaterade på generell nivå om hur aktörerna 
hanterar frågor kring vård av kulturmiljöer och informera om hur lagstiftningen bör 
uppföljas och tillämpas, men att de inte är delaktiga i enskilda beslut om kyrkliga 
kulturminnen såsom Gustaf Vasa kyrka. Riksantikvarieämbetet innehar också rollen i 
projekt Citybanan som tillsynsmyndighet och kombinerat med överinsynsansvaret 
innebär detta att de kan påverka utvecklingen för byggnadsminnen i önskad riktning och 
ställa krav, via juridiska processer, vid behov. I enighet med rollerna beskrivna av Fog et 
al. (1992) kan Riksantikvarieämbetets roll beskrivas som regelansvarig då de ser till att 
lagstiftningen efterföljs och tolkas rätt. Detta är något som utövats då bygget av 
Citybanan tagit uppehåll för utredning av sprängningsarbetet, på begäran av 
Riksantikvarieämbetet (Isola, 20150409). 

Representanten från Stockholms stadsmuseum menar att de är stadens experter på 
kulturhistoriska frågor. Exakt vad det innebär är inte stabilt över tid utan kan förändras 
(Gårdstedt, 20150415) och menar vidare att de jobbar både stödjande mot 
församlingarna där de till exempel kan ringa och fråga om råd om rengöring[...] och den 
typen av stöd, men sen tar vi också betalt för uppdrag (Gårdstedt, 20150415). I relation 
till Gustaf Vasa kyrka är Stockholms stadsmuseums roll att bistå med stöd och kunskap i 
frågor relaterade till plan- och bygglagen och svara på remisser där kyrkan berörs. 
Stockholms stadsmuseums roll kan beskrivas som berörd enligt Fog et al. (1992). Detta 
eftersom de ger råd och stöd till både Trafikverket och Svenska kyrkan. Stockholms 
stadsmuseum är förvisso rådgivande gällande plan- och bygglagen och stödjer 
Länsstyrelsen i frågor kring kulturmiljölagen (Gårdstedt, 20150415), men har inget 
mandat att ta beslut och bör därför inte ses som regelansvariga.  

I lagen om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) tog organisationen år 2000 på sig 
ansvaret för vården och skyddet av alla kyrkor i Sverige. I och med detta agerar Svenska 
kyrkan som fastighetsägare för Gustaf Vasa kyrka, och Svenska kyrkans representant 
förklarar att kyrkan äger inte bara kyrkor utan även vanliga fastigheter, vi är en ganska 
stor fastighetsägare (Löfvenberg, 20150407). Svenska kyrkan kan beskrivas som berörd i 
samarbetet då det ligger i deras intresse som fastighetsägare att byggnaden inte tar skada 
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(Fog et al., 1992). De kan beskrivas som en aktiv berörd eftersom organisationen själv 
varit drivande i upprättandet av samarbetet kring kulturmiljön och skyddsprogrammen för 
Gustaf Vasa kyrka (Löfvenberg, 20150407).  

Gelotte Fernandez förklarar att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Gustaf Vasa 
kyrka och har en juridisk roll genom kulturmiljölagen, som är den enda lagen som vi har 
själva, i de andra lagarna [plan- och bygglagen, miljöbalken] är det andra inblandade 
också, men i kulturmiljölagen är det bara Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och 
fattar beslut (Gelotte Fernandez, 20150427). Länsstyrelsen har alltså rollen som 
beslutsfattare relaterat till kulturmiljölagen och ser till att Gustaf Vasa kyrka skyddas som 
kyrkligt kulturminne. Enligt Fog et al. (1992) kan Länsstyrelsen beskrivas som 
regelansvarig, men också initiativtagare. Detta eftersom de ställde kravet på Trafikverket 
att ta fram kontrollprogram för blåklassade byggnader och då agerade som initiativtagare, 
men att de vid miljöprövningar och ändring av detalj- och järnvägsplanerna agerat som 
regelansvariga (Gelotte Fernandez, 20150427). Johansson från Trafikverket förklarar att 
de är byggherre i projekt Citybanan och arbetar på uppdrag av regeringen. Trafikverket är 
alltså indirekt initiativtagare i enighet med Fog et al. (1992) eftersom det egentligen är 
regeringen som tagit initiativet till att starta bygget, men Trafikverket har förfogande att 
driva projekt Citybanan framåt.  

 
5.4 Aktörernas resurser i projekt Citybanan 
I detta avsnitt beskriver aktörerna själva de resurser som de haft till förfogande under 
projekt Citybanan när det kommer till kulturmiljöfrågor.  
 

Svenska kyrkan har 20 000 anställda. Vi har jurister och ekonomer och vi har också råd att ha en 
person som sysslar med det här i flera års tid och vi har också råd att driva juridiska processer om 
det skulle krävas och vi har också råd att anlita advokater. Våra tillgångar är inte oändliga. Om vi 
tycker att frågan är viktig så har vi råd att driva frågan.  

(Löfvenberg, 20150407)  
 
Löfvenberg från Svenska kyrkan konstaterar att som fastighetsägare av kulturmiljö krävs 
ett aktivt förhållningssätt i byggnadsprocessen för att försäkra sig om att hålla 
byggnaderna skadefria. Utifrån teorin, av Fog et al. (1992), om resurser, som innefattar 
politiska, professionella, ekonomiska och juridiska aspekter, kan Svenska kyrkans 
resurser beskrivas som ekonomiska. Det tidigare citatet visar på att Svenska kyrkan 
använder ekonomiska resurser för att hävda sina intressen. Enligt Johansson från 
Trafikverket har de en mängd olika resurser att tillgå, både kunskapsmässiga och 
ekonomiska. Dessutom har Trafikverket vid behov anlitat konsulter i form av 
konservatorer och byggnadsantikvarier. Från Trafikverkets sida påpekas följande:   
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Vi har skyldighet att bygga enligt vårt uppdrag, men vi har också en rättighet att göra det eftersom vi 
enligt konstens alla regler har tagit fram en järnvägsplan med mera, som ger oss rätt och som visar 
hur vi ska bygga en anläggning och som ger oss rätt att ta utrymme under mark. 

(Johansson, 20150420)  
 
Citatet framhäver Trafikverkets politiska resurser, att med förhållningen att följa 
lagstiftningen kan de hävda sina intressen. Utöver detta har Trafikverket ekonomiska och 
professionella resurser inom organisationen, och genom att anlita konsulter med kunskap 
om kulturmiljö erhålls ytterligare professionella resurser. Fog et al. (1992) menar att 
resurser ger makt och handlingsutrymme gentemot övriga aktörer vilket innebär att 
Trafikverket får handlingsutrymme i denna fråga.  

Gårdstedt berättar att Stockholms stadsmuseums främsta resurs är kunskap inom 
kulturhistoria och arkeologi. Stockholms stadsmuseum har inte någon direkt juridisk 
kunskap inom organisationen och menar att det juridiska ansvaret ligger på 
fastighetsskötaren som i sin tur kan kontakta Stockholms stadsmuseum för råd.  Dessa 
resurser kan beskrivas som professionella och ger därmed Stockholms stadsmuseum 
professionell makt att agera ut sina intressen. Isola förklarar att Riksantikvarieämbetet å 
sin sida har resurser bestående av kunskap inom juridik, kulturhistoria, arkitektur och 
byggnadsteknik. Eftersom Riksantikvarieämbetet ska vara obundna finns inga politiska 
resurser. Överinseendeansvaret ger Riksantikvarieämbetet rättigheten och skyldigheten att 
överklaga Länsstyrelsens beslut i förvaltningsrätten om de anser att ett beslut inte är 
korrekt. Riksantikvarieämbetets resurser kan därmed förklaras, enligt Fog et al. (1992), 
som professionella och juridiska. Enligt Gelotte Fernandez på Länsstyrelsen har all 
kunskap som använts i projekt Citybanan funnits inom organisationen. Det innefattar 
jurister, planarkitekter, sakkunniga inom kulturmiljö och antikvarier, däremot har 
Länsstyrelsen inte haft någon teknisk expertis. Angående Länsstyrelsens ekonomiska 
resurser förklarar Gelotte Fernandez: När regeringen fattade beslut om tillåtlighet för 
järnvägen [...] då fick Länsstyrelsen en del resurser till uppdraget även om det inte var 
tillräckligt. Om man tittar på de resurser vi har lagt ner så räcker det inte hela vägen 
(Gelotte Fernandez, 20150427). Citatet visar på att Länsstyrelsens ekonomiska resurser 
inte varit tillräckliga. Däremot har Länsstyrelsen juridiska och professionella resurser som 
ger dem makt att hävda sina intressen.  

Genom att analysera aktörernas roller och resurser i den här fallstudien kan 
spänningar och konflikter i samarbetet förklaras. De regelansvariga aktörerna, 
Länsstyrelsen och i en övergripande roll även Riksantikvarieämbetet, har omfattande 
juridiska resurser men begränsas av de ekonomiska. I rollen som initiativtagare har 
Trafikverket ekonomiska och professionella resurser som gör att de kan driva sitt intresse 
och i det här fallet har Trafikverket regeringens tillåtlighetsbeslut som politisk resurs. 
Svenska kyrkan, som är en berörd aktör, har tillräckliga ekonomiska resurser att driva 
sina intressen angående kulturmiljöns bevarande. Slutligen kan Stockholms 
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stadsmuseums ses som en berörd aktör som framför allt har professionella resurser att 
agera utifrån. Samtliga aktörer innehar i sina roller professionella resurser men kunskapen 
har ibland inte varit tillräcklig alternativt inte levt upp till övriga aktörers förväntningar. 
Sammantaget innebär detta att brister i professionella resurser har lett till 
intressekonflikter. Dessutom kan bristen på ekonomiska resurser hos de regelansvariga 
förklara varför spänningar i samarbetet uppstått. Enligt Olsson et al. (2002) kan 
överensstämmande professionella resurser leda till ett gott samarbete trots att det inte 
finns jämvikt i de ekonomiska resurserna.  

 
5.5 Aktörernas uppfattning om kulturmiljöns värden 
I detta avsnitt beskrivs aktörernas syn på värdet av kulturmiljö, och Gustaf Vasa kyrka 
används för att konkretisera och exemplifiera aktörernas åsikter.  
 
5.5.1 Gustaf Vasa kyrkas värde  
Isola förklarar att utifrån Riksantikvarieämbetets perspektiv har kyrkor både generella och 
individuella värden, vilka kan vara till exempel byggnadshistoriska och symboliska. Med 
avseende på projekt Citybanan är det framför allt materiella värden som kan komma till 
skada och för Gustaf Vasa kyrka är konstnärliga och byggnadstekniska värden viktigast. 
Även Gårdstedt från Stockholms stadsmuseum framhåller att alla kyrkor inom 
Stockholms stift har en generell värdering, som handlar om att kyrkorna tillsammans 
representerar närmare 1000 års arkitektur, konst och byggnadshistoria. Detta, menar 
Gårdstedt, kan kompletteras med de identitetsskapande värden som varje enskild kyrka 
har i sin stadsdel. Vidare menar Gårdstedt att Stockholms stadsmuseum i dagsläget har 
för lite kunskap om hur identitetsskapande värden ska tillägnas eftersom fokus 
traditionellt sett legat på arkitekturhistoriska värden. Gårdstedt beskriver Gustaf Vasa 
kyrka som:   
 

Både konsthistorisk och en representant för sin tid. Då menar jag både konstverk som kan finnas i 
kyrkan, som har konstnärliga och representativa värden, men det är även en viktig byggnad för 
stadsbilden. Kyrktornet sticker upp och markerar kyrkans dominans och det säger något om vår 
historia i sig [...] Det visar på samhällshistoriska och socialhistoriska värden, berättar om andra 
tidsepoker.  

(Gårdstedt, 20150415) 
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Även Gelotte Fernandez som företräder Länsstyrelsen lyfter fram de estetiska värdena 
och beskriver Gustaf Vasa kyrka på följande vis: Den har stor betydelse i sitt 
sammanhang på Odenplan, i stadsbilden och som unikt objekt. Det är en ganska speciell 
kyrka, den är inte jättegammal men är en konsekvent genomförd barockbyggnad med 
höga arkitektoniska värden, framför allt barockaltaret (Gelotte Fernandez, 20150427). 
Svenska kyrkan menar att i Gustaf Vasa kyrka är de kulturhistoriska och estetiska värdena 
högst och Löfvenberg utvecklar, med altaruppsatsen som exempel (se figur 4):  
 

Altaruppsatsen är en kulturhistorisk berättelse om hur barocken kom till Sverige men det är också ett 
konstföremål, ett av barockens största och kanske mest värdefulla föremål [...] man kan också prata 
om olika typer av värden, altaret har ett stort upplevelsevärde. 

(Löfvenberg, 20150407)  
 
Johansson från Trafikverket beskriver värdet av Gustaf Vasa kyrka på följande sätt: Men 
sammantaget, kulturhistorisk värdefullt, människor har anknytning till dessa platser, och 
det vill vi inte förstöra. Så Gustaf Vasa kyrka har betytt mycket för oss, den har styrt 
mycket av produktionen i det här området (Johansson, 20150420). Johansson menar att 
Trafikverket som byggherre blir ersättningsskyldig om Gustaf Vasa kyrka skadas och att 
det finns en risk att produktionen då stoppas. Från citatet framgår det att Trafikverket 
belyser ett kulturhistoriskt värde i kyrkan men lyfter också fram en ekonomisk aspekt. 

 

Figur 4. Altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka 
Foto: Författarna Olsson, A. och Pettersson, L. 
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Med utgångspunkt i teori från Cars et al. (1996) om kulturmiljöers värden kan 
samtliga beskrivningar av Gustaf Vasa kyrka tolkas som traditionella. Aspekter som 
historiska, estetiska och sociala värden lyfts fram och Gårdstedt påpekar att det är just 
dessa värden som traditionellt sett ligger i fokus. Historiska och estetiska värden är 
genomgående för alla aktörer och även sociala värden omnämns av flera aktörer. De 
upplevelsemässiga värden som Sahlberg och Norrby (2004) lyfter fram är det bara 
Svenska kyrkan som nämner.  

Cars et al. (1996) menar att det kan finnas ekonomiska skäl för bevarande och detta 
är något som de inblandade aktörerna har lite olika syn på. Johansson poängterar att det 
för Trafikverket finns ett ekonomiskt värde i Gustaf Vasa kyrka, eftersom det kan bli 
kostsamt om produktionen måste stoppas eller om skador måste ersättas. Även 
Stockholms stadsmuseums representant menar att alla byggnader har ekonomiska värden, 
inklusive Gustaf Vasa kyrka, men det är inte något som organisationen tar ställning till. 
Enligt Löfvenberg från Svenska kyrkan är värdering av kyrkor en teoretisk fråga eftersom 
det inte finns en marknad för kyrkoföremål i Sverige, och det alltså inte går att sälja 
altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka (se figur 4). Löfvenberg framhåller också att värdering 
av det upplevelsemässiga värdet är mer av en filosofisk fråga. Trafikverket uttrycker 
alltså det ekonomiska värdet som en självklarhet medan övriga aktörer helt utelämnar 
alternativet eller ser mer teoretiskt på det. Olsson et al. (2002) uttrycker att aktörernas 
värdesystem kan kopplas till deras professionella resurser, och här framgår det att 
aktörerna värderar kulturmiljöers ekonomiska värde olika vilket kan förklaras med 
skillnader i professionella resurser vilket leder till en konflikt.  

 
5.5.2 Brister och svårigheter med den svenska lagstiftningen 
Gårdstedt från Stockholms stadsmuseum beskriver kulturmiljölagen som en 
skyddslagstiftning, medan plan- och bygglagen är en exploateringslagstiftning. Vidare 
menar Gårdstedt att förhållandet mellan lagarna ibland kan vara diffust då de kan komma 
fram till olika beslut på grund av olika ställda krav. Stockholms stadsmuseum har därför 
upprättat en klassificeringskarta som ska fungera som kunskapsmaterial och 
kommunikationsmedel i hur individer och aktörer ska förhålla sig till de generella regler 
som finns i plan- och bygglagen när det kommer till kulturmiljöns värden. 
Riksantikvarieämbetets representant Isola menar istället att lagstiftningarnas 
klassificeringssystem kan komplettera varandra, till exempel då en byggnad inte är 
klassificerad som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen men istället får skydd genom att 
vara blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificering. Löfvenberg från Svenska 
kyrkan menar att: 
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Det [är] en hel del saker som trillar mellan stolarna. Om vi tar miljödomar […] säger 
miljödomstolen att vibrationsfrågan är hänvisad till bygglovsprocessen och då blir det ju det 
kommunala miljökontoret som är tillsynsmyndighet. Men det var ju inget som man gav bygglov för, 
de ytliga delarna på söder [är] i princip inte några. Det var ju inte en fråga som hanterades i 
bygglovsprocessen så miljödomstolen pekade på en process som inte brydde sig om frågan.  

(Löfvenberg, 20150407) 
 

Länsstyrelsen representant Gelotte Fernandez håller med om att det finns brister i 
lagstiftningen och beskriver att: 
 

[Kulturmiljölagen] är inte heller utformad mot tredje person på det sättet utan den är utformad så att 
den reglerar vad fastighetsägaren gör med sin byggnad men när det kommer en tredje part, som i det 
här fallet Trafikverket. […] Det är påverkan men det är inget ingrepp, då är inte lagen konstruerad så 
att den kan hantera de frågorna, vilket är ett problem.  

(Gelotte Fernandez, 20150427) 
 
Svenska kyrkan och Länsstyrelsen tar upp exempel som pekar på bristfälliga delar av 
lagstiftningen. Trafikverkets representant Johansson menar att det hade varit mycket 
enklare om det bara varit ett system och om alla kulturminnesskyddade byggnader hade 
haft tydligt vad det är i byggnaden som är skyddat. Det kan vara lite oklart ibland, 
speciellt dom som bara är blåklassade (Johansson, 20150420). 

Bexhed, professor i kulturegendomsrätt, berättar vid en muntlig intervju att han anser 
att dagens lagstiftning kring kulturmiljö är ålderdomlig. Vidare förklarar Bexhed att 
kulturmiljölagen, som är skriven år 1988, redan då var ett hopklipp av gamla regler och 
menar att den håller ojämn kvalitet och ambitionsnivå samt saknar helhetstänk. Bexhed 
jämför med miljöbalken som tar hänsyn till miljön som helhet. I enighet med Bexhed 
framhåller Stockholms stadsmuseum, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen och Trafikverket att 
det finns hål i lagstiftningen som skapar förvirring. Detta är också organisationer utan 
explicit juridisk kunskap om kulturmiljölagen, vilket delvis är det Bexhed efterfrågar när 
han föreslår en lösning bestående av en uppdatering av lagstiftningen samt ett ökat 
tvärvetenskapligt tänk och engagemang hos statliga myndigheter. Detta bekräftas även av 
att Bexhed infört begreppet kulturegendomsrätt, som ett steg mot ett helhetstänk 
angående kulturmiljön (Bexhed, 2008).  
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5.6 Yrkesgrupper som talar olika “språk”  
I följande avsnitt presenteras huvudsakliga svårigheter och lärdomar angående 
tvärvetenskaplighet som aktörerna tagit med sig från projekt Citybanan och samarbetet 
kring kulturmiljöfrågorna. Länsstyrelsen lyfter fram att en svårighet var väl att olika 
yrkesgrupper pratar väldigt olika språk. Och det handlar om att lära sig om varandras 
terminologi och språk och sätt att förklara saker, för att få bättre gehör (Gelotte 
Fernandez, 2015). Svenska kyrkan förklarar att det har varit svårt för byggherren att inse 
dom oersättliga värdena (Löfvenberg, 2015) och Johansson från Trafikverket instämmer 
med att det har varit en utmaning för oss att prata kulturmiljöspråk och det har varit en 
utmaning för kyrkan att prata infrastrukturspråk, och sedan förstå varandra (Johansson, 
20150420). En konkret förbättringspunkt angående riskanalyserna av kulturmiljön i 
projekt Citybanan menar Gelotte Fernandez från Länsstyrelsen är att olika yrkesgrupper 
borde arbeta närmare varandra: dom som tar fram riskanalyser enligt Svensk Standard 
och konservatorer och antikvarier som besiktigar byggnaderna, att man får dom två 
grupperna att arbeta tillsammans (Gelotte Fernandez, 20150427).  

I citaten ovan framgår att en svårighet i samarbetet är att kunna uttrycka sina åsikter 
på ett sätt som övriga aktörer förstår, vilket bekräftar Stephensson (2008) och Monterinos 
(2015) tankegångar. Stephensson och Monterino argumenterar för att flerdimensionella 
eller tvärvetenskapliga perspektiv kan ge en bredare förståelse men bara om de kan 
översättas mellan disciplinerna eller som i detta fall, yrkesgrupper. Ett steg i att förbättra 
samarbetet återfinns i Länsstyrelsens förslag om att låta yrkesgrupper arbeta för att ta 
fram gemensamma dokument, och på så sätt ta hänsyn till olika språk. En lärdom i 
projektet är alltså att ett tvärvetenskapligt projekt, som Citybanan, kräver översättbarhet.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Studien handlar om ett samarbete som belyser hur kulturmiljö uppfattas och värderas av 
olika aktörer. I det teoretiska ramverket finns en utgångspunkt i att samhällsutveckling 
och vård av kulturmiljö står i konflikt med varandra, och genom att utföra en kvalitativ 
studie av ett sådant samarbete kan eventuella konflikter och skillnader i värderingar 
belysas. Fallstudien består av projekt Citybanan och en av de kulturmiljöer som påverkas 
av bygget, Gustaf Vasa kyrka. Genom att intervjua personer från de aktörer som är 
relaterade till fallstudien, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Stockholms 
stadsmuseum, Svenska kyrkan och Trafikverket, erhålls åsikter och uppfattningar 
angående kulturmiljöns värde. Studien visar att det finns konflikter, men inte i samma 
utsträckning som tidigare forskning indikerar, samt att aktörerna tillskriver Gustaf Vasa 
kyrka olika värden.  

Med hjälp av aktörsperspektivet presenterat av Olsson et al. (2002) och Fog et al. 
(1992) går det att bryta ner det empiriska materialet i respektive aktörs roll, resurser och 
värdesystem samt ställa dessa mot varandra. Perspektivet gör det möjligt att diskutera vad 
en aktör ska göra, vad de kan göra och hur deras värdesystem lyser igenom i samarbetet. 
Detta leder till studiens resultat som kan sammanfattas i tre punkter. 

För det första kan konflikter förklaras genom aktörernas respektive roller och 
resurser. De orsaker till konflikter som identifierats i studien är bristen på ekonomiska 
resurser hos de regelansvariga, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, samt 
otillräckliga professionella resurser hos samtliga aktörer. Den tidigare forskningen ger 
sken av att det borde finnas fler konflikter, och därför är det intressant att ifrågasätta 
varför den här fallstudien visar på att det är så få (Olsson, 2005; Pettersson, 2003). Detta 
kan bero på att Svenska kyrkan, i rollen som berörd aktör, har tillräckliga ekonomiska 
resurser att driva sina intressen angående kulturmiljöns bevarande. Det kan också vara en 
följd av att regeringen la det i Trafikverkets intresse att minimera skadorna på 
kulturmiljön vilket då sammanfaller med de övriga aktörernas intresse. Hade inte kravet 
från tillåtlighetsbeslutet funnits med kan det tänkas att situationen hade varit annorlunda. 
Då hade Trafikverket haft ekonomiska resurser att hävda sina intressen, som inte 
inkluderar kulturmiljön i samma utsträckning, framför de andra aktörernas resurser. I 
slutänden har dock Gustaf Vasa kyrkas tillgänglighet ökat samtidigt som Citybanan blir 
byggd vilket visar på att båda sidor går vinnande ur samarbetet likt Amit-Cohens (2005) 
resonemang om samverkan mellan de två sidorna.  

För det andra skiljer sig aktörernas värdesättning av Gustaf Vasa kyrka och 
uppfattning om vad som är rimligt när det gäller kulturmiljöns värde. Studien har 
identifierat att det finns en konflikt i huruvida kulturmiljön har ett ekonomiskt värde eller 
inte. De aktörer som representerar kulturmiljövården tar ställning mot ekonomiska 
värden, medan detta är något representanterna av samhällsutvecklingen måste ta med i 
sina beräkningar. Det ekonomiska värdet av Gustaf Vasa kyrka är följaktligen något som, 
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likt Cars et al. (1996) menar, borde finnas med i diskussionen. Trafikverket menar att 
Gustaf Vasa kyrka ska skyddas men det ska också gå att bygga Citybanan, och 
Länsstyrelsen menar på samma sätt att det inte är rimligt att begära mer än lagstiftningen 
kräver. Frågan är om samarbetet hade sett annorlunda ut för en byggnad eller miljö som 
inte skyddas av kulturmiljölagen eller plan- och bygglagen? Eftersom Trafikverket och 
Länsstyrelsen förhåller sig till ett rimlighetsbegrepp kan det tänkas att en byggnad med 
lägre status än Gustaf Vasa kyrka inte får samma uppmärksamhet och därför skapar fler 
svårigheter i ett samarbete. Utan samma lagskydd som Gustaf Vasa kyrka finns en 
möjlighet att lagstiftningen får en mindre roll i samarbetet och aktörernas intressen får en 
ökad betydelse, vilket skulle kunna leda till fler konflikter.  

För det tredje kan det konstateras att det hos Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och 
Trafikverket finns en uppfattning om att det saknas helhetstänk om kulturmiljö, vilket 
dels kan bero på brister och oklarheter i lagstiftningen angående kulturmiljö samt dels att 
aktörerna inte talar samma “språk” (Bexhed, 2008; Stephenson, 2008). Studien visar att 
det finns förbättringspunkter, framförallt i översättbarhet mellan yrkesgrupperna, men 
också att så länge det finns ett gemensamt mål går det att bevara kulturmiljön samtidigt 
som samhällsutvecklingen går framåt.  

Sammantaget bidrar denna studie med ett praktiskt exempel till ett teoribaserat 
forskningsområde. Dessutom visar studien på tillämpbarheten av aktörsperspektivet, då 
det ger en utgångspunkt för att bryta ner ett samarbete och lyfta fram aktörernas intressen 
och möjligheter för att sedan ställa dem mot varandra. Därtill pekar studiens analys av 
värdesystem på att det behövs en bredare syn på värde av kulturmiljö. Resultaten från 
denna fallstudie är inte generaliserbara, men kan ge indikationer på hur det ser ut i 
liknande fall och vad som är intressant att studera vidare. Den använda metoden kan 
emellertid vara brukbar för att få svar på liknande frågeställningar. I vidare forskning kan 
det vara intressant att inkludera fler aktörer, till exempel privata organisationer samt 
aktörsgrupper som representerar medborgare. Även Cars et al. (1996) nämner 
allmänheten som en relevant aktör, och en enkätundersökning kan ge kompletterande 
material till aktörsanalysen. Det kan också vara relevant att studera fler kulturmiljöer för 
att utveckla rimlighetsbegreppet i diskussionen om värden.  

Avslutningsvis kan det konstateras att i denna fallstudie där samhällsutveckling 
möter kulturmiljö uppfattas samarbetet som bra och framförallt nödvändigt. Det finns 
konflikter som uppstår på grund av brister i aktörernas roller och resurser. Vidare kan 
slutsatsen dras att aktörerna har olika värdesystem som inte översätts fullt ut dem 
emellan. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 1 
 
Inledning 

• Berätta om dig och din bakgrund! 
• Hur ser ni på samhällsutveckling? 
• Hur ser ni på projektet Citybanan? 

Tema: Roll 
• Vad är eran roll i förhållande till Gustav Vasa kyrka? Vilken roll har ni i projektet 

Citybanan? 
• Hur ser du på att flera olika aktörer med olika intressen var med i samarbetet 

mellan Gustav Vasa kyrka och projektet Citybanan? Fördelar? Nackdelar?  
• Kan du sammanfatta ert intresse för utförande av samarbetet? 

Tema: Resurser 
• Vilka rättigheter och skyldigheter anser ni att ni har i förhållande till Gustav Vasa 

kyrka? Till Citybanan? 
• Vad har ni för resurser i samarbetet - ekonomiska, juridiska, kunskapsmässiga, 

politiska? 
Tema: Värdesystem 

• Hur ser ni på klassificeringssytemet för kulturmiljö? 
• Vad betyder Gustav Vasa kyrka för er? Vilka värden har kyrkan för er? 

Exempelvis historiskt, estetiskt, ekonomiskt eller socialt värde.   
• Hur gick ni tillväga för att värdera Gustav Vasa kyrka? Har ni ett tillvägagångssätt 

för värdering av kulturbyggnader i allmänhet? Om nej, fråga om samarbeten.  
Avslutning 

• (Lite kort) Hur uppfattade ni samarbetet i projektet? Vilka delar var svåra 
respektive lätta? 

• På vilket sätt ser du att samarbetet skulle kunna agera som en mall för framtida 
liknande projekt? Fördelar? Nackdelar? Förbättringspunkter?  

• Något du vill tillägga? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 2 
 

• Vad är kulturegendomsrätt? Hur har kulturegendomsrätt uppkommit? Varför behövs 
det? Hur används det i Sverige? 

• Hur ser du på aktörsförhållanden i fråga om värdering av kulturbyggnader?  
• Har du någon kunskap om hur samarbetet varit i projektet Citybanan? 
• Har du tips på litteratur, eller exempel på liknande fall?  

 
 
 

 


