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Förord

Min ständiga nyfikenhet har gjort att detta arbete utvecklats och formats till den slutprodukt som du som 
läsare nu håller i din hand, eller med större sannolikhet läser på en skärm. Arbetet markerar slutet på fem års 
studier vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Introduktionskursen till utbildningen tog sin utgångspunkt 
i stadsbyggnadshistoria och med detta arbetet knyter jag an till där det började. Det historiska. 

Städer består av lager av historia, varav vissa blir utnämnda till representanter för det förgångna och skapare 
av en specifik identitet, de blir kulturarv. Aktiveringen av kulturarv och dess berättelser är en process som jag 
under detta arbetet kunnat fördjupa mig i, vilket givit en förståelse för hur kulturarvsproduktionen inom fysisk 
planering ser ut. Arbetet har varit roligt, jobbigt, spännande och emellanåt trevande. 30 högskolepoäng som det 
senaste halvåret varit mitt liv. 

Det finns många jag har att tacka för att detta arbetet blev till verklighet. Jag vill rikta ett stort tack till min 
handledare Johan Vaide för givande kommentarer och för ditt stöd i valet av fall, tack mamma för allt ditt stöd 
i processen, tack till alla fina vänner i vårt approprierande klassrum på femman och slutligen vill jag rikta ett 
hjärtligt tack till Dennis 

Agnes Marklund

Karlskrona, 23 maj 2018
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Sammanfattning

I följande arbete undersöks förståelsen av kulturarv i stadsförnyelse. Syftet med uppsatsen var att undersöka 
hur lokala och globala uppfattningar av kulturarv styr och samspelar med utvecklingen av städer samt bygga upp 
en förståelse för hur kulturmiljöer och narrativ tolkas och tillämpas när stadens förnyas. Detta gjordes genom 
en fallstudie av Habana Vieja, den historiska stadskärnan i Havanna. Avgränsningen till Habana Vieja som fall 
grundade sig i dess position som världsarvsstad med ett kolonialt förflutet och dess pågående stadsutveckling, 
där UNESCO agerar som global aktör.

Arbetets teoretiska ramverk grundades i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Synen på kunskap, berättelser 
och platser förklaras som socialt konstruerade, vilket gjorde att kulturarven kunde analyseras och förstås utifrån 
dess specifika kontext. Tolkningar av Habana Viejas kulturarv analyserades genom både tid, plats och narrativ för 
att en förståelse för dess sammanhang skulle utrönas. Kvalitativa metoder valdes för att jag skulle kunna tolka och 
analysera datainsamlingen i den sociala verklighet som den befann sig i. Fältarbetet i Habana Vieja gav en direkt 
insyn i hur kulturarven samspelar med stadsutvecklingen medan analysen av myndighetsdokument presenterade 
den bild som aktörerna ville ge utåt. Utifrån de premisserna analyserades fallet Habana Vieja utifrån övergripande 
och platsspecifika nivåer för att kunna både bredda och fördjupa förståelsen för kulturarvets roll i stadsförnyelsen. 

Analysen påvisade att kulturarven i Habana Vieja integreras i stadsförnyelsen. Kulturarven förklaras som 
historiska men de bedöms efter sin relation till nutiden. Kulturarvens primära användningsområde är sammanlänkat 
med synen på kulturarv som resurser för att legitimera framtida stadsutveckling, snarare än bärare av ett arv. 
UNESCOs globala beskyddande av kulturarv verkar vidare påverka sociala, ekonomiska och planeringsrelaterade 
aspekter i Habana Vieja. 

Nyckelord: Heterotopia, Kulturarv, Narrativ, Platser, Stadsplanering, UNESCO, Världsarv, Habana Vieja
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KAPITEL ETT

Inledning

1.1 Bakgrund
Städer genomgår ständig förnyelse, det byggs nytt, rivs och renoveras. Städer står aldrig stilla. Utvecklingen 

av staden är sällan sammankopplad med oexploaterad mark. Det innebär att platsen som ska genomgå förnyelse 
har befintliga attribut och narrativ som stadsutvecklingen behöver förhålla sig till. Dessa narrativ är en projicering 
av det förflutna, en uppfattning om vad staden en gång varit och hur den uppfattas idag (Sandercock, 2003:12). 
Förståelse av en stad kan på så sätt grundas i de narrativ som omger och beskriver staden. Narrativen kan spegla 
lokala, nationella eller internationella uppfattningar om stadens identitet. Narrativ får olika mycket utrymme i 
den officiella berättelsen om vad staden är eller har varit, vilket i sin tur påverkar hur staden kommer formas i 
framtiden (Walter, 2013:17). Specifika platser och byggnader anses vara värdefulla i dess befintliga skick, medan 
andra exploateras och rivs. Dessa val och inställningar av stadens varande och värderingar av kulturarv är inte 
spontana eller oplanerade, utan är grundade i normskapande narrativ (Walter, 2013:8). 

I en global värld är det många faktorer som påverkar stadens förnyelseprocess. Det förflutna får dela sitt 
utrymme i staden med nya värderingar och ideal, som kan komma att spegla nya, ofta internationella uppfattningar 
om en plats utformning och varande. Den urbanisering som nu sker i Kuba, dess utveckling och egenskaper 
kan inte förstås utan att sätta dem i en postkolonial kontext (Sheppard, 2014:143), då Kubas historia präglats 
av kolonialismen. Det spanska styret dominerade ön, spanska kolonisatörer bosatte sig där, hundratusentals 
afrikanska slavar skeppades in för att användas som arbetskraft och de infödda öborna (som till allra största del 
miste livet) assimilerades in i det spanska koloniala samhället (Neill, 2015:3). Dessa historiska processer har format 
en komplex kubansk kultur. Centrum för kolonialismen var Havannas historiska stadskärna Habana Vieja (på 
svenska Gamla Havanna). I broschyrer på hotell och på turistbyråer framställs Habana Vieja fortfarande som “the 
colonial district”. Associationer till den koloniala tiden är på så sätt ständigt närvarande. 

Habana Vieja anses vara en unik plats. Det finns byggnader vars fasader lyser upp av intensiva färger och 
detaljer, men det finns också en stor andel förfallna gator med byggnader vars fasader är det enda som står kvar, 
som en kuliss av förfluten arkitektur. 1982 nominerades Habana Vieja till UNESCO1s världsarvslista, vilket 
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präglat stadens renoveringar av arkitektoniskt arv (Colantonio & Potter, 2006:70). Habana Vieja har många 
slitna byggnader som kräver renovering för att inte förfalla. Valen av byggnader som prioriteras vid renovering 
grundas i politiska beslut. Dessa blir ett bevis på vilka normativa uppfattningar det finns om vilka kulturarv som 
blir viktiga att rädda. 

Det kubanska kulturarvet är inte fryst i en svunnen tid, trots att många av Habana Viejas attribut har en 
koppling till dess förflutna. Människor bor, arbetar och lever i Habana Vieja, utvecklar och producerar nya bilder 
och minnen av staden. Parallellt produceras internationella berättelser med grund i UNESCOs världsarvsutnämning. 
UNESCO, som har tagit på sig ansvaret att bevara kulturarv av stort värde för mänskligheten och agerar således 
som en aktör för den globala kulturarvskontexten. Bilden av Habana Vieja blandar globala faktorer och lokala 
minnen och berättelser. Turismen ökar, gör avtryck och på så sätt påverkar globala företeelser kulturlivet i Habana 
Vieja (Scarpaci & Portela, 2009:71). I och med Sovjetunionens fall 1989 började Kuba öppna upp sig mot 
omvärlden, och då också för fler internationella besökare (Colantonio & Potter, 2006:63). Den efterföljande 
interna förändringen i och med att Fidel Castro överlät Kubas styre till sin bror Raul Castro 2008 har styrt Kuba 
mot förändringar i det politiska systemet (Birkenmaier & Whitfield, 2011:10) Den förändringsprocess som idag 
sker med växande turism beskrivs även till viss del bottna i det politiska närmandet mellan USA och Kuba som 
påbörjades under 2014 (Regeringskansliet, 2014). 

Sammanfattningsvis är Kuba och Habana Vieja ett exempel i tiden, med en stadskärna uppbyggd av kolonisatörer, 
skyddad av ett världssamfund och med en våg av förändring i det politiska systemet. Utvecklingen av Habana 
Vieja har i sin samtid influerats av och satts i ett globalt sammanhang. UNESCOs världsarvsnominering sätter 
Habana Vieja i en global kontext med UNESCO som aktör. Stadsplanering i världsarv har dock fler kontextuella 
dimensioner och samspelet mellan dessa är framträdande. Utvecklingen av Habana Vieja har genom sitt geografiska 
läge, med eftertraktat klimat och förändrade politiska status följaktligen försatts genom världsarvet och turismen 
i en global kontext. Emellertid har Kuba en lokal kontext i relation till nationella strukturer och normativa 
företeelser, som inte kan förbises. Både kolonialismen, ockupationen av USA och den socialistiska revolutionen 
präglar landet och är en central del i landets offentliga narrativ och nationella kontext. Av den orsaken vävs flera 
kontexter samman och blir tillsammans viktiga för studiens sammanhang och resultat. Den kunskap och förståelse 
som sedan skapas i studien är därigenom kontextbunden. 

1.2 Problemformulering
I en tid av både ekonomisk och politisk förändring av postkoloniala länder utvecklas och förnyas dess städer 

och stadskärnor (Sheppard, 2014:143). Den växande urbaniseringen påverkar den befintliga stadens strukturer. 
I takt med stadsutvecklingen kommer relationen till stadens historia samspela med den förnyelseprocess som 
sker. Städer med historiska stadskärnor har vittnat om både institutionalisering (Alzén, 2005:192) och skiftande 
uppfattningar vad som är bevarandevärt i form av kulturarv. Enligt dagens forskning ska kulturarv kunna representera 
både materiella ting, immatriella processer, normativa beteenden och förmedla stadens identitet utåt (Aronsson, 
2004:175). Det kulturella arv och de narrativ som fått rätten att beskriva platsen kan styra hur utvecklingen av 
platsen ska ske (Walter, 2013:5). Således kan planer ses som ett antaget narrativ (Walter, 2014:24), vilket gör 
både kulturarv och narrativ till ständigt aktuella ämnen för stadsplanerare. Hur kulturarv tolkas och värderas när 
de ska integreras i staden får följder för stadens utveckling.

1 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
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Kulturarv tillskrivs en stor variation av attribut och berättelser. Mångfalden av dessa infallsvinklar och narrativ 
skapar ett komplext nätverk av uppfattningar om platsen där kulturarven är lokaliserade (Wilkins, 2016:9). Studiens 
socialkonstruktivistiska utgångspunkt beaktar de narrativ som beskriver kulturarven som kunskapsskapande och 
hur dessa narrativ genom stadsplaneringen får materiella följder i praktiken. Idéer om vad en stad är och har 
varit sätter en agenda för framtida utveckling (Sandercock, 2003:12). Dessa narrativ har lokala, nationella och 
globala influenser. Just globalisering har inneburit förändrade förutsättningar i synen av kulturarv (Grundberg, 
2005:271). Kulturarv är inte längre ansett som endast ett nationellt intresse, utan hanteras även på internationell 
nivå (Grundberg, 2005:271). Det globala intresset kan på så sätt indirekta verkningar på stadsplanering. Därigenom 
förefaller det väsentligt att undersöka vad som uppstår är när världsarvsutnämningar och globala värderingar sätter 
sin prägel på hur platsen ska förstås, bevaras och utvecklas. Studien syftar följaktligen till att problematisera vilken 
roll världsarv och dess globala status har i utförandet av stadsplanering, i en process där nationella kulturarv blir 
internationellt uppmärksammade. 

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka och skapa förståelse för hur lokala och globala 

uppfattningar av kulturarv styr och samspelar med utvecklingen av städer och vidare undersöka hur historiska 
platser och narrativ tolkas och tillämpas vid stadsutveckling. 

1.4 Frågeställningar
• Hur definieras kulturarvets roll i stadsplaneringen? 

• Hur används kulturarvet i utvecklingen av den fysiska miljön?

• Hur samspelar UNESCOs globala intresse att skydda kulturmiljöer med stadsutveckling?

1.5 Avgränsning
Valet av avgränsning grundar sig i examensarbetets ämnesområde och undersökandet av kulturarvets betydelse 

i samspel med stadsutveckling. Genom att studera en stadskärna med relevans för fysisk planering och som 
speglar vår globala samtid kan arbetet vara av relevans för dagens forskning och framtida stadsutveckling. Av flera 
anledningar har därför Havannas historiska stadskärna, Habana Vieja, valts som fall. Habana Vieja har relevanta 
attribut för studiens syfte: en plats på världsarvslistan som därför innehar ett globalt intresse, ett väl synligt 
kulturarv och en speciell situation utifrån Kubas politiska status, postkoloniala sammanhang och utveckling. 
Traditioner och lokala förutsättningar är unika i Habana Vieja, samtidigt som stadskärnan har utnämnts likt 
andra städer och stadsdelar till ett världsarv av UNESCO. Det hade varit möjligt att tillämpa studiens syfte 
och problemformulering på andra världsarvsstäder, likväl kommer arbetet kunna generaliseras till en viss grad 
eftersom Habana Vieja inte är den enda stadskärna som utnämnts till världsarv och kulturarv är ett ständigt 
närvarande ämne att hantera inom fältet för fysisk planering. På så sätt kan arbetet förstås utifrån i en större 
kontext. Havanna som stad i stort kommer även beröras eftersom gränser ofta kan vara flexibla i stadsutveckling. 
UNESCO-utnämningen innefattar även Havannas fortifikationer, vilka i detta arbete inte kommer undersökas, 
då fallet avgränsas till stadskärnan Habana Vieja. 
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1.6 Disposition
Arbetet är indelat i sju kapitel. I kapitel ett introduceras arbetets ämne med bakgrund, problemställning, 

syfte och frågeställningar. Där presenterar jag även mitt val av avgränsning till fallet Habana Vieja. I kapitel två 
introduceras mitt teoretiska perspektiv där jag förser läsaren med arbetets analytiska ramverk. Kapitel tre består 
av en redogörelse för tidigare forskning som speglar hur begrepp rörande kulturarv används och fungerar i 
stadsplanering. I fjärde kapitlet beskriver jag hur en fallstudie med flertalet metoder legat till grund för insamlingen 
och analysen av mitt empiriska material, som i följande kapitel, kapitel fem presenteras mer ingående utifrån 
dess kubanska planeringskontext. I kapitel sex analyseras det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska 
ramverket och tidigare forskning. I det avslutande sjunde kapitlet diskuterar och utvecklar jag analysen på en 
mer generell nivå och svaren på studiens frågeställningar sammanfattas.

Karta 1, Kubas läge i centralamerika © Mapbox
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Karta 2 & 3, Havannas geografiska läge på Kuba © Mapbox
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Karta 4, Habana Vieja © Mapbox
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KAPITEL TVÅ

Teoretiskt perspektiv

För att undersöka hur uppfattningen av kulturarvet samspelar med utvecklingen av Habana Vieja, få struktur 
i uppsatsen samt för att kunna genomföra en välgrundad analys krävs teoretiska utgångspunkter. I det här kapitlet 
framför jag studiens teoretiska utgångspunkter, vilka sätter ett teoretiskt ramverk för den fortsatta studien. Kärnan 
i arbetet grundas på antaganden om verklighetens och kunskapens karaktär, ontologiska och epistemologiska 
antaganden, varifrån jag utgår från kunskap som socialt konstruerad. Analysen och förståelsen av studiens empiri 
och data kommer att förstås genom det teoretiska perspektivet, som vidare hjälper till att underbygga argument 
och förklaringar för att förstå kulturmiljöns roll i utvecklingen av Habana Vieja. 

2.1 Ontologiskt och Epistemologiskt ställningstagande
Den ontologiska utgångspunkt som det här arbetet ligger inom ramen för är socialkonstruktivismen. Det innebär 

att arbetet utgår från att världen och dess företeelser är socialt konstruerade. Enligt den socialkonstruktivistiska 
utgångspunkten skapas kunskap i samspelet mellan människor i deras dagliga interaktioner och samtal (Berger 
& Luckmann, 1967:15, Burr, 1995:4, Epstein, 2012:20). Kunskap skapas därigenom inte genom objektiva 
observationer, utan genom social samverkan (Berger & Luckmann, 1967:44). 

Samtal och socialisering tar alltid plats i en specifik social kontext (Berger & Luckmann, 1967:183), som 
i sin tur påverkar samtalets karaktär och utfall. Denna fabricering av kunskap utvecklas genom dessa sociala 
interaktioner som skiljer sig i olika tid och rum (Burr, 1995:4). På så sätt konstrueras och rekonstrueras kunskap 
under tidens gång tillsammans med nya normer. Den möjlighet som socialkonstruktivismen ger forskning är 
därför bunden till relationen mellan det vardagliga samspelet i en specifik kontext (Walsh, 2012:247). Sättet vi 
förstår världen är enligt Burr (1995:3) baserad på historiska och kulturella förståelser. Dessa lägger en grund för 
vad som anses vara sann kunskap. Idéer om platser ger därigenom en teoretisk bakgrund som måste tas hänsyn 
till (Burns & Kahn, 2005:viii). 
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En central roll i samtal är språket som används för att utföra samtalet. Språket används för att beskriva saker 
som existerar inom dem själva eller i världen (Burr, 1995:35).  Beroende på det vokabulär man har att tillgå 
kommer utfallet av samtalet föra sig olika. Sättet som språket är uppbyggt avgör hur något upplevs och uppfattas 
(Burr, 1995:35), samtidigt som språket speglar en bild av världen. Genom att använda språket som en del i att 
befästa den kulturella diskursen på platsen blir platsens identitet absolut. Istället för att se tankar och språk som 
två skilda ting, kan språket ses som en förutsättning för tankarna (Burr, 1995:44). Språket tvingar in människor 
in i specifika mönster (Berger & Luckmann, 1967:53). Sättet saker framställs genom språket kan ha en materiell 
påverkan då det finns en koppling mellan språk och de praktiker som senare används i den materiella världen 
(Smith, 2006:14). Således kan inte språk ses som en neutral kanal för att representera verkligheten. Genom att 
analysera ordval och språk kan narrativ framgå och en ökad förståelse för ämnets grundläggande aspekter uppnås. 
När språk översätts från sin ursprungliga form är det därigenom viktigt att vara noggrann för att inte misstolka 
vad som framgår rent språkligt. 

Arbetets epistemologiska förhållningssätt, det vill säga hur man kan veta hur man når kunskap är problematisk 
utifrån det socialkonstruktivistiska förhållningssättet. Det som socialkonstruktivismen som teoretiskt ramverk 
måste hantera är avsaknaden av den ultimata sanningen då kunskap är subjektivt (Burr, 1995:86). Studien tar 
därför utgångspunkt i förståelsen att det finns många varierande sanningar och analysen fokuserar på vilka narrativ 
som lyfts fram, dess underliggande aspekter och hur de förmedlas. Språket i både textform och intervjuform visar 
en representation av informanternas ställning i frågan. Även den byggda miljön som socialt konstruerad synliggör 
en specifik framställning av platsen. 

Dessa ontologiska och epistemologiska förhållningssätt är relevanta för att förstå hur kulturarv och stadsplanering 
konstruerar, skapar och tolkar kunskap och platser. Tolkningsramen för platsens begränsningar och möjligheter 
utgår från dessa normer skapade utifrån social interaktion, vilket i sin tur skapar vad vi tolkar som vår verklighet. 
Samtidigt måste den kunskap som jag som forskare producerar i detta arbete förstås utifrån min position som 
vit, svensk, kvinnlig planeringsstudent i ett historiskt, socialt, kulturellt och politiskt sammanhang. Som forskare 
formar jag tolkningar och analyser utifrån min sociala verklighet och uppfattning. Som forskare är det inte möjligt 
att vara en oberoende part, utan måste förstås som en del i skapandet av kunskap (Bryman, 2016:388).  

2.2 Diskurser & samhället
Med det socialkonstruktivistiska förhållningssättet går det att betrakta kultur som ytterst subjektivt och framförallt 

något situerat och villkorat. Burr (1995) menar att relationen mellan makt och diskurs bottnar i hur vi formar 
samhället och hur även vi formas av samhället. För att hantera detta faktum kan samhällets uppfattningar om vad 
som är sanning och kunskaps beskrivas som diskurser. Diskurser syftar till en ansamling betydelser, metaforer, 
framställningar, bilder, historier, utsagor som tillsammans formar en särskild version av en händelse eller flera 
händelser (Burr, 1995:48). Antagande om vad som är den rätta beskrivningen av något. Diskurser framförs i det 
människor säger, men kan också framgå i det de väljer att inte säga, sättet att vara och uttrycka sig (Foucault, 
2008:181). Burr (1995:49) beskriver hur både foton och slogans kan vara en manifestation för en viss diskurs. 
Valet hur en plats beskrivs genom narrativ påverkar därigenom vilka värden som förknippas med platsen. Då 
sanningar och kunskap värderas högt i samhället blir diskurser viktiga för samhällsutvecklingen (Burr, 1995:49). 
Diskurser reflekterar således inte endast sociala relationer, utan utgör och styr dem också (Smith, 2006:14). 

Diskurser är sammanvävda med makt och har därigenom politisk kraft (Burr, 1995:62), det ska dock 
understrykas, enligt Burr (1995:68), att nya diskurser eller kunskap inte är ett resultat av maktfulla gruppers 
intentioner, utan de följer den diskurs som passar deras personliga intressen. 
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2.3 Berättelser & Narrativ
Berättandet är en del i social interaktion och utformandet av vår sociala världsbild. Social interaktion, som är 

grunden till hur kunskap skapas, gör att berättelser blir viktiga medel för kunskapsskapande. Berättelser blir en 
process av språkliga medel och den lokala kontexten skapar således en interaktiv verklighet och sanning (Quasthoff 
& Becker, 2005:1). Berättelserna skapar på så sätt kunskap genom sociala konstruktioner, inte bara skildringar av 
tidigare händelser. Berättelserna hjälper att ge struktur och sammanhang till erfarenheter (Johansson, 2005:17), 
samtidigt som de skapar en egen verklighet i och med deras produktion. Förståelsen av berättelser undersöks 
genom narrativa studier (Johansson, 2005:17). Till narrativ räknas ett brett spektrum av berättelser, historia, 
men också själva berättandet och dess underliggande aspekter. Narrativ består av ständiga gränsdragningar, då 
de endast består av utsnitt av verkligheten. Walter (2013:4) beskriver valet att exkludera och inkludera specifika 
attribut och händelser i narrativ sätter gränser för vad som framförs om platser. Således innebär narrativ ständiga 
val om vad som ska framföras och vad som inte berättas.

Walter (2013:24) beskriver hur alla föds med ett förflutet, när en människa kommer till världen blir den placerad 
i en historiskt formad kultur och blir en del av ett samhälle med specifika normer. Denna bakgrund ger människor 
specifika kontexter, formar språket och bestämmer därigenom vilka berättelser som kan berättas (Water, 2013:24). 
Människor formas på så sätt genom de berättelser som existerar och sätter gränser för människors sätt att uppfatta 
platser (Walter, 2013:25). Därför kan berättelser formade av människor med makt påverka uppfattningen av platser 
och därigenom dess framtid. Att skilja på människors liv och deras berättelser är ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv således omöjligt (Johansson, 2005:233), eftersom de konstruerar sin världsuppfattning och sitt sociala 
liv utifrån dessa berättelser och språkliga kommunikationer. Vidare ligger det stor skillnad i de muntliga och de 
skriftliga berättelserna som framförs eftersom de muntliga berättelserna inte bara blir en berättelse, utan också 
en händelse (Johansson, 2005:25). Dessa muntliga berättelser kan också ha en moralisk betydelse som framförs 
i enlighet med sociala normer och värderingar (Johansson, 2005:46). Detta innebär att de berättelser som vi hör 
har en kulturell förbindelse och bör tolkas från den specifika kontext de är uttalade i. 

För att förstå platser och samhällets invecklade nätverk, översätter människor dem till narrativ (Sandercock, 
2013:12), berättelser som beskriver platsen. Dessa narrativ blir platsens verklighet och påverkar sättet vi agerar 
på platsen (Sandercock, 2003:12). Samtidigt är offentliga narrativ sammanvävda med sociala, kulturella och 
institutionella nationer och blir en viktig del i nationens invånares kulturella liv och föreställningar om sig själva 
(Johansson, 2005:96) och blir på så sätt platsbundna. Sandercock (2003:12) argumenterar att narrativ är centrala 
för planering eftersom kunskapen narrativen skapar i sociala sammanhang påverkar uppfattningen om staden. 
Narrativ används även för att förklara och legitimera förändringar och förhållanden i staden (Walter, 2013:7). 
Internationella och nationella policys syftar till att forma en specifik identitet genom att förstärka platsens narrativ 
(Walter, 2013:17). Dessa narrativ uttrycker således vilka värden som är utmärkande för platsen och förmedlar 
den förväntade utvecklingen och framtiden på platsen.

För att förstå hur narrativ fungerar måste de relateras till den kontext de är försatta i och de sociala normer 
som spelar in (Walter, 2013:8). Människors berättelser blir därigenom narrativ av platser. Genom narrativ kan 
människor forma och uttrycka identiteter och definitioner, vilket gör narrativ till ett kraftfullt verktyg som skapar 
specifika karaktärsdrag (Quasthoff & Becker, 2005:8). Berättelser och narrativ utvecklas tillsammans med den 
kontext de är försatta i, de är inga oomkullrunkeliga fenomen. Historia är ingen abstrakt förgången tid, men 
konstruerad enligt nuvarande behov och förväntningar och det samma gäller de föreställningar som finns om 
platsens framtid (Walter, 2013:28). 
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2.4 Förhållande till plats
En vidareutveckling av studiens ontologiska perspektiv,  hur kunskap är socialt skapad är nödvändigt för att 

beskriva hur den byggda miljön representeras som socialt skapad. För att kunna undersöka studiens syfte med 
att studera hur narrativ och uppfattningar om kulturarv påverkar stadsutvecklingen behövs ett ramverk för att 
förstå hur staden som plats uppfattas. 

Den grundläggande definitionen av plats, som utgör utgångspunkten för följande arbete är att Platser är rum 
vilka människor har tillskrivit någon form av meningsfullhet (Carter, Donald & Squires, 1993:xii). På så sätt är 
platser alltid relaterade till människors uppfattningar och tankar om platsens attribut och varande. 

Beauregard (2005:39) beskriver att en plats alltid bör förstås som en social konstruktion, uppbyggd av personliga 
upplevelser, minnen och kollektiv medvetenhet. Den mänskliga identiteten blir sammanvävd med platsen och blir 
en del av platsens funktion. Platsspecifika narrativ kan aldrig bli helt ignorerade eller raderade eftersom platser aldrig 
är helt tomma (Beauregard, 2005:39). Platser är därmed mer än abstrakta geografisk punkter (Norberg-Schultz, 
2013:273). De är dess attribut och minnen som vi tillskriver dem och är på så sätt socialt skapade. Samtidigt 
menar Burr (1995:134-135) att människor ordnar sina upplevelser i narrativa strukturer, i selektiva berättelser, där 
inte helheten av upplevelsen framförs. Att geografiskt lokalisera alla de känslor sammankopplade med händelser 
är omöjligt (Marcuse, 2005:273). Det överflöd av berättelser som relateras till platsen kan därigenom bli svåra 
att utläsa. Platser är sammanvävda med människors förhållande till dem (Wikström & Olsson, 2012:20). Smith 
(2006:306) anser att denna symboliska makten som platser har i och med dess sammanhang till narrativ, ej bör 
underskattas. 

Norberg-Schultz (2013:278) menar att alla platser har sin specifika karaktär, som är föränderliga genom tid. 
På så sätt är en plats aldrig stilla, den är en del av tiden och förändras tillsammans med den (Isenstadt 2005:157-
158; Burns, 2005:297, Dripps, 2005:71). Platsen är en del av kulturen och sättet som platsen förstås grundas 
på sociala, ekonomiska och politiska föreställningar som samhället skapat och format (Burns, 2005:297). Platser 
kan även ses som nätverk av attribut som överlappar, väver samman och konstant byter form (Dripps, 2005:71). 
Sättet hur människor relaterar till olika delar av då- och nutiden påverkar uppfattningen om en plats och de 
narrativ kopplade till platsen. Beauregard (2005:39) förklarar att kolonisatörer tillskrev platser med nya narrativ 
grundade i deras upplevelser av äventyr och erövring, trots att platsen innan deras upptäckt bestått av andra 
narrativa konstruktioner. Platsers berättelser ersätts och förnyas och det som beskriver dem är en form av diskursiv 
ersättning under tid (Beauregard, 2005:54). Således tillför människor ny mening till platser, trots befintliga narrativ. 

En plats som designföremål är en social konstruktion, en fragmenterad representation av dess egentliga 
historier och egenskaper (Beauregard, 2005:40). Den bortser från komplexiteten hos mänskliga relationer och 
fokuserar på betydelser som är förenliga med hur platsen borde framstå och säljas som (Beauregard, 2005:40). 
När platser utvecklas av planerare kontrollerar dessa vilka narrativ som ska få ta plats efter vad som passar deras 
reproduktion av platsen (Beauregard, 2005:41). Burns & Kahn (2005:xii) konstaterar att det går inte att uppleva 
ett utvecklingsprojekt helt isolerat, utan det är alltid i relation till det omkringliggande. De anser att sammanhanget 
mellan projekten och platsen är grundläggande eftersom platsen påverkar både inom och utom sina egna gränser 
och därför bör gränserna vara mer flexibla (Burns och Kahn, 2005:xii, viii). Vid utvecklingsprojekt blir marken 
värderad som en kulturell produkt, men ofta med stort fokus som ett medel för att nå ekonomisk vinning och 
beroende på utgångspunkt framställs narrativen på olika sätt och får olika värde (Dripps, 2005:64). 
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2.5 Världsbilder - Heterotopier
Platser behöver inte förstås genom dess innehåll, utan istället för vad de representerar eller återspeglar. Fysisk 

gestaltning kan därigenom relatera till samhällets utveckling och kunskap. I Foucaults (1986) föreläsning Of 
Other Spaces beskrivs det rumsliga begreppen utopier och heterotopier och Foucault utvecklar teorin om platser 
som sociala konstruktioner. Han beskriver hur vi lever i ett nätverk av relationer som tillsammans beskriver och 
definierar platser. Foucault menar att det är omöjligt att reducera dessa platsbundna relationer eller lägga dem 
som lager på varandra (Foucault,1986:3)

Foucault beskriver att platser skapas av relationerna mellan olika platser och i nästa steg definieras av sociala 
interaktioner som finns på platsen (Wilkins, 2016:5). Det finns enligt Foucault (1986) platser som speglar verkliga, 
materiella platser och för vår uppmärksamhet till dess återspegling. Till skillnad från utopier, som är platslösa och 
fiktiva versioner av samhället, är heterotopier verkliga platser som formas av utopiska ideal (Foucault, 1986:3-4). 
Dessa går på ett eller annat sätt att uppnå, till skillnad från utopier. Samtidigt skiljer sig dessa heterotopier från 
de platser som de ska reflektera (Foucault, 1986:4). En heterotopi är något som är i direkt samband till samhället 
men en plats som inte passar in, ett ”other space” (Foucault, 1986). De aspekter som både förklarar och bekräftar 
heterotopier är avgörande för att förstå den urbana verklighet då heterotopier blivit en central del i samhället 
(Dehaene & De Cauter, 2008:5). 

Foucault (1986) beskriver att en heterotopi karaktäriseras av sex principer. För det första framför Foucault 
(1986:4) att heterotopier existerar i alla samhällen, men varierar i form och uttryck. Andra principen innebär att en 
befintlig heterotopi kan förändras tillsammans med förändringar av samhället (Foucault, 1986:5). Foucault menar 
att bakomliggande sekulariserade krafter och nya perspektiv på kunskap och normer kan förändra användningen 
och synen på platsen (Foucault, 1986:5). Den tredje principen beskriver att en heterotopi kan vara en plats som 
inrymmer flera platser och innebär inkonsekventa användningsområden (Foucault, 1986:6). Den fjärde principen 
beskriver heterotopias relation tid (Foucault, 1986:6). Heterotopias kan kategoriseras utifrån dess förmåga att 
utesluta platsen från tid, samtidigt som den existerar i samtiden (Foucault, 1986:7). Platser där tid bryts eller 
störs. Foucault (1986:7) beskriver dessa heterotopier relaterade till tid, med museum och bibliotek som exempel. 
Heterotopias kan byggas för att bevara fysiska platser från tidens gång (Foucault, 1986:7). Den femte principen 
karaktäriserar heterotopier som både öppna och stängda platser, som tillåter inträde på särskilda villkor vilket 
gör platsen mindre åtkomlig än ett traditionellt offentligt rum (Foucault, 1986:7). Foucaults (1986:8) sjätte och 
sista princip innebär att heterotopier innehar även en funktion att fylla i relationen till andra platser (Foucault, 
1986:8). Principen förklarar heterotopier som illusioner och som kompensationer till andra platser (Foucault, 
1986:8) Heterotopier kan fungera som en kontrast till dessa platser genom att vara välordnad och strukturerad 
och i relation till platsskapande förklara vad en plats inte är (Foucault, 1986:8). Foucault (1986:9) menar att 
kolonier har fungerat som heterotopier genom organiseringen av stadsrummet. Heterotopier kan ta skiftande 
former och finns överallt, museum, nöjesparker, gallerior, semesterorter - hela städer kan förklaras som heterotopier 
(Dehaene & De Cauter, 2008:5).
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2.6 Arbetets relation till det teoretiska ramverket 
Det teoretiska ramverk som ovanstående teorier bildar, sätter arbetets frågeställningar i perspektiv till hur 

Habana Vieja och dess kulturarv uppfattas och förstås. I arbetet kommer teorin appliceras på både övergripande 
och platsspecifika nivåer för att undersöka hur globala och lokala aktörer påverkar hur kulturarv tolkas och 
framställs i planering. 

Arbetets utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska synen på samhället och social interaktion som grund 
till kunskap samspelar med hur Habana Vieja förstås som plats och hur narrativ används för att bekräfta och 
tolka platsen. Narrativ uttrycker vilka värden och attribut som ska vara utmärkande för platsen och förmedlar 
den förväntade utvecklingen av platsen, vilket vidare innebär att de policys formade för Habana Vieja kan tolkas 
genom de narrativ som används för att beskriva platsen. Narrativ och platser är likt den socialkonstruktivistiska 
förhållningen till kunskap icke absolut och tolkas samt konstrueras av subjektiva värderingar, som kan forma 
normer och diskurser som underbygger platsens identitet. Platsers narrativ handlar aldrig om ren kunskap och 
fakta, utan måste värderas utifrån den kontext de försätts i. Således utgår arbetet från det förgångna som en 
konstruktion av nutiden. 

Platsen förstås utifrån teorin som en social konstruktion uppbyggd av upplevelser, minnen och kollektiv 
medvetenhet (Beauregard, 2005:39). Platsbegreppet fördjupas med hjälp av Foucaults (1986) heterotopias, som 
påvisar platser där tid manipuleras, platser som används för att bibehålla platsen i det förgångna. Habana Viejas 
tidslinje blir relevant när staden i nutid uppmärksammas för attribut från kolonialismen. Genom att teoretiskt 
utgå från att platser kan vara speglingar av representationer, kan jag återge kulturarvets grunder baserade på 
narrativ. Narrativ och platsskapande i sin tur utvecklas genom Burns & Kahn (2005) för att ge ytterligare djupare 
perspektiv på analysen av det empiriska materialet under analysdelen av arbetet.

Tillämpningen av teorin kräver att de teoretiska begreppen används tillsammans för att skapa ett sammanhang. 
Tolkningar av Habana Viejas kulturarv analyseras således genom både tid, plats och narrativ. På så sätt kommer 
teorin användas för att få en förståelse för hur kulturarv länkas samman med de teoretiska begreppen. Förståelsen 
av en plats är central vid utvecklingen och förnyelsen av staden. De tolkningar av platsen som framförs styr 
utvecklingen och ifall inte hänsyn tas till platsens identitet kan vi mista den. Trots detta måste platsernas 
föränderlighet genom tid, tas i beaktning, trots försök att bibehålla tidsspecifika attribut och sammanhang. 
Beskrivningen och begreppsliggörandet av platser är viktig för studiens relation till de narrativ som tar plats i 
beskrivandet av platsen i det empiriska materialet. 
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KAPITEL TRE

Forskningsöversikt

I denna del av arbetet redogör jag för tidigare forskning inom fältet kolonialism/postkolonialism, kulturarv 
och världsarv i stadsplanering. Syftet med forskningsöversikten är att ge en bild av den forskning som finns inom 
fältet för kulturarv och stadsutveckling. Då detta arbete syftar till att se hur historiska världsarv och stadsplanering 
samspelar i utvecklingen av staden är den bakomliggande problematiken i det förgångna relevant att undersöka. 
Kubas och Habana Viejas förgångna ger en förståelse för den historiska kontext arbetet försätts i. Problematiken 
att utgå från en historisk kontext blir vems syn av det förgångna som framförs. Historia är inte en exakt skildring 
av det förgångna, utan en berättelse som inkluderar författarens ideologiska utgångspunkter (Johansson, 2005:63), 
som görs genom olika narrativ.  Därför är det viktigt att vara tydlig med hur historia framställs. Med detta till 
grund beskrivs Kuba utifrån dess koloniala och socialistiska bakgrund. 

3.1 Kontextualisering 

3.1.1 Kubas förflutna & dess (post)koloniala sammanhang

Kolonialismen är en avgörande och betydelsefull historisk händelse, ett centralt kapitel i utvecklingen av 
Habana Viejas samhälleliga kontext. Kolonialismen innebar att koloniserande regimer tog sig rätten att ta 
makten över landområden (Home, 2014:78, Loomba, 1998:2). Kolonialismen som historisk process innebar 
även att kolonisatörerna systematiskt nedvärderade och förminskade de kulturella värderingarna som skilde sig 
från kolonisatörernas världssyn (Gandhi, 1998:16).  Kolonierna, dess kulturliv och dess urinvånare framställdes 
och behandlades som underlägsna. Äventyrare och kolonisatörer bidrog till skildringarna av den nya världen 
utgick från en eurocentrisk utgångspunkt (Johansson, 2005:58, 78). När Columbus upptäckte Kuba projicerades 
eurocentriska värderingar på urinvånarnas sätt att leva och kungjorde dem som kulturellt underlägsna. 

1492 erövrade spanjorerna Kuba och först 1898 blev Kuba befriat från det spanska kolonialstyret (Segre, 
Coyula & Scarpaci, 1997:8). I en postkolonial tid har detta politiska maktövertagande av utomstående regimer 
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efterlämnat miljöer som postkoloniala regeringar måste ta hänsyn till (Home, 2014:75). Det finns väsentliga 
konceptuella skillnader hos postkoloniala länder som beror på den koloniala situationen, baserat på den ekonomiska 
utvecklingen och hur länge landet var en koloni (King, 2010:366), på så sätt finns det stora kontraster mellan 
exkoloniers utveckling efter kolonialtiden. Det finns inget enkelt svar på hur ett land går vidare efter varit 
koloniserat, för uppenbarligen har kolonialismen satt sina spår i kolonierna, både i form av fysiska och sociala 
strukturer. För Kuba innebär det över 400 år av kolonialstyre att bearbeta. 

Kolonialismen innebar stadsbyggande. När Columbus “upptäckte” Kuba fanns det inga städer på ön och 
för att befästa sin makt valde spanjorerna att bygga upp städer i sitt nya imperium, däribland Havanna, vars 
nuvarande läge valdes år 1519 (Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:8,11-12). När Havanna växte fram under 
1500-talet framkom tidigt ett mönster som delade upp staden i två delar och det förekom uppenbara skillnader 
mellan kolonisatörerna och kubanernas platser i staden (García, 2016:34). En exkludering och ett utanförskap 
skapat av koloniala krafter. De första byggnaderna som uppfördes i Havanna var sporadiskt utplacerade och först 
under 1600-talet fick Havanna sina institutionella koloniala byggnader och sin semi-regelbundna struktur (Segre, 
Coyula & Scarpaci, 1997:19,21). Spaniens inflytande på stadsutvecklingen med moriska, italienska, grekiska och 
romerska influenser gav Havanna en del av sin unika koloniala arkitektur (Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:17). 
Stadsmuren som enligt stadsplanen skulle skydda stadens invånare byggdes mellan 1674 och 1767 (Segre, Coyula 
& Scarpaci, 1997:18). Muren fungerade på så sätt som en form av fysisk gräns för stadens utbredning. Muren 
var även en markör för att belysa det faktum att den koloniala staden som skyddades av murarna var mycket 
viktigare än det som låg utanför (Garcá, 2016:44). Den stadsdel som befann sig inom murarna går idag under 
namnet Habana Vieja (Colantonio & Potter, 2006:65). Staden som låg innanför muren hade fyra stora torg, dit 
det koloniala livet var koncentrerat (Scarpaci, 2005:64). 

Stadsplanen från 1763, kallad el orden urbano (urban ordning), var ett försök att organisera och ompröva 
Havannas tidigare stadsplaner och staden expanderades utanför stadsmuren (García, 2016:62,79). Staden 
förskönades med installation av gatubelysning, byggnation av allmänna fontäner, hus numrerades och stadens 
gator namngavs (García, 2016:83). Under denna tid utvecklades arkitekturen som ofta associeras med det 
koloniala Havanna, bland annat gjorde de stora dörrarna sin entré i stadens arkitektur (García, 2016: 84). Efter 
stadsplanen El orden urbano var dock fortfarande stadsmuren kvar och det var en stor skillnad mellan livet utanför 
och innanför muren. Men, en ändrad uppfattning om vad som tillhörde Havanna som stad hade påbörjats. För 
att maximera användandet av Havannas mark valde stadens administratörer att riva muren (García, 2016:131). 
Muren revs mellan 1863 och 1875 och sammanlänkade staden (García, 2016:132). 

Med byggnadsstadgan från 1861 bestämdes att kolonner och pelare skulle användas i både centrala delar av 
staden och i bostadsområden (Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:53). Ett exempel på arkitektur som än idag ger 
Habana Vieja dess unika karaktär. Exporten och implementeringen av västvärldens planeringsideal har givit störst 
betydelse till kolonialismens stadsplaneringen (Bridge & Watson, 2010:336). Det västerländska planeringsidealen 
prioriterades framför den inhemska stadsmorfologin för att demonstrera hur man ska bygga och leva (Sheppard, 
2014:143). Produktionen av rum var centralt under kolonialismen, när kolonisatörerna koloniserade det nya landet 
förändrade de de fysiska strukturerna i landet och nya former av rum uppstod (Vaide, 2015:57). Den västerländska 
stadsform som kolonisatörerna utvecklade i kolonierna fungerade inte på samma sätt som i västvärlden, trots att 
de var baserade på samma stadsbyggnadsideal. Den koloniala stadsstrukturen har därför ett unikt formspråk. 

Enligt en av 1800-talets mest välkända geograf och upptäckare, Alexander von Humboldt (1856:295), var Kuba 
en ytterst värdefull “ägodel” för spanjorerna på flera plan. Humboldt (1856:97-98,102,295) beskriver att den största 
fördelen med spanjorernas kolonisation av Kuba var inte dess naturresurser, trots dess enorma sockerproduktion, 
utan staden Havanna och dess fördelaktiga geografiska läge, som i sin tur skapade politiska fördelar i Karibien 
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och tillät spanjorerna fortsätta sin kolonisering av Mexiko. Även Sheppard (2014:143) understryker vikten av 
att kolonisatörernas val att bygga städer på viktiga inhemska platser med rum för hamn för att kunna skicka iväg 
varor av värde till Europa och därigenom mjölka kolonierna på värdefulla resurser. Humboldt (1856:77) beskrev 
att trots spanjorerna hade stor politisk makt trots att deras påverkan på invånarnas sociala karaktär var begränsad. 
Det amerikanska inflytandet ökade under 1800-talet då många unga kubaner åkte till USA för att utbilda sig, 
och tog därigenom med sig amerikanska seder och vanor till Kuba vid sin hemkomst (Humboldt, 1856:78). 

Trots att de flesta av de spanska kolonierna bröt sig ur den koloniala ockupationen under 1830-talet, var 
Kuba fortfarande ett starkt fäste för spanjorerna som inte ville släppa makten på ön (Scarpaci, 2005:65). Kubas 
självständighetskrig under 1868-1878 och spansk-amerikanska kriget 1898 lämnade Havanna nedbrutet (Scarpaci, 
2005:65). 1898 blev Kuba befriat från det spanska kolonialstyret och istället ockuperade av USA fram till 1902 
(Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:41). Den koloniala kontrollen ersattes således av ännu en ockupation. Kriget för 
att frigöra sig från spanjorerna var kostsamt och förstörde Havanna både socialt och strukturellt (Segre, Coyula 
& Scarpaci, 1997:51). Under den amerikanska ockupationen hjälpte amerikanerna till att bygga upp Habana 
Vieja och byggde ut flertalet infrastruktursystem (Scarpaci, 2005:51,66). Under det tidiga 1900-talet ersattes 
delar av Habana Viejas koloniala strukturer med stora regeringsbyggnader, affärer och lagerlokaler (Segre, Coyula 
& Scarpaci, 1997:57). Perioden mellan 1902 och 1959 benämns som den pseudo-republikanska eran på grund 
av det inflytande, både ekonomiskt och socialt som USA hade (Colantonio & Potter, 2006:65). Under denna 
pseudo-republikanska tid expanderade Havanna. Kuba hade fått sin självständighet, nya industrier etablerades 
och Havanna utvecklades till ett konsumtionscentrum (Colantonio & Potter, 2006:65). 

Stadsplaneringen som följde den amerikanska ockupationen av Kuba var fortfarande underbyggd av de 
tidigare koloniala strukturerna  (García, 2016: 171). Flertalet masterplaner för Havanna togs fram mellan 1905 
och 1919, men dessa följdes inte på grund av motstånd från rika spanska och amerikanska landägare som vid 
den tiden kontrollerade bostadsmarknaden (Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:53). Således blir det viktigt att 
förstå att den urbanisering som sker i post-kolonier, dess utformning och egenskaper måste förstås utifrån ett 
historiskt perspektiv med kapitalistisk kolonialism som grund (Sheppard, 2014:143). Scarpaci (2005:40) beskriver 
hur kolonial arkitektur inte kan ses som värde-fri, eftersom dess existens bottnar i förtryckandet av kultur och 
exploateringen av inhemska arbetare/slavar. Den spanska arkitekturen hjälpte till att befästa den spanska makten i 
landet. Kolonialism var inte en yttre faktor som påverkade det koloniserade landet, det var en kraft som arbetades 
fram inifrån (Loomba, 1998:12) och kolonialismens krafter fortsätter verka efter det officiella avslutet av den 
koloniala ockupationen. Vidare förutsätter postkolonialismen en postkolonial tolkning av de koloniala aspekterna 
genom fokus på den globala blandning av kulturer och identiteter sammanslagna av den föregående imperialismen 
(Gandhi, 1998:129). Därmed måste postkoloniala länder förstås utifrån sin postkoloniala kontext. 

3.1.2 Socialistiska Kuba

Kubas politiska situation sätter grund för socialistiska normer och skapar en specifik kontext för fysisk planering. 
Den hegemoni av liberalism och kapitalism som idag förekommer i västvärlden och stora delar av världen, 
ställer Kuba nästan ensamma i sin socialistiska ställning (Hamilton, 2002:18). De socialistiska värderingarna 
grundar sig i att alla ska ha samma förutsättningar och samhället ska vara jämställt. Staten ska förse invånarna 
med grundläggande behov, såsom utbildning, sjukvård, arbete och bostäder. Kubas socialistiska och centralstyrda 
nationella system har utifrån dessa värderingar och normer påverkat stadsplaneringen (Colantonio & Potter, 
2006:66). Planeringsverktygen kan förstås som ett sätt för Kuba att uppnå ekonomisk effektivitet och främja en 
särskild fysisk utveckling och på sådant vis ersätta marknadens roll i utvecklingen av städer. 
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Kuba har sedan revolutionen den 8 januari 1959 varit socialistiskt och den marxistiska ideologin har varit den 
huvudsakliga grunden för den politik som förts (Scarpaci, 2014:258). Kort efter revolutionen nationaliserade 
den revolutionära regeringen privata företag och på två år var tidigare amerikanska tillgångar värda mer än 11 
miljarder knutna till den kubanska staten (Scarpaci, 2014:259). Som en reaktion på övertagandet av amerikanskt 
kapital utfärdade USA ett handelsembargo och uteslöt därigenom Kuba från handel (Scarpaci, 2014:259). Det 
var även under denna tid som Kuba knöt kontakter med Sovjetunionen (Hamilton, 2002:19). 

Ett av de tidiga målen den revolutionära socialistiska politiken arbetade mot var att urbanisera landsbygden 
och göra städer mer rurala för att minska den obalans som fanns mellan städer och landsbygd (Colantonio & 
Potter, 2006:73). Den politiska anti-urbanism som den revolutionära regeringen förde implementerades i två 
master planer för Havanna, en 1964 och den andra 1971 (Colantonio & Potter, 2006a: 107). Båda planerna 
rekommenderade en minskning av befolkningstätheten i Habana Vieja och andra centrala delar av Havanna 
och tillämpade produktionsorienterade projekt, vilket visar en förändring från den tidigare koloniala och 
konsumtionsinriktat utvecklingen av staden (Colantonio & Potter, 2006a: 107). Turismen som tidigare varit en 
viktig sektor i Havanna försvann från agendan (Colantonio & Potter, 2006a:107).

Havanna fick under revolutionen representera ett hinder för det socialistiska samhälle som revolutionsregeringen 
strävade mot (Bobes, 2011:17). Havannas identitet som tidigare präglats av stolthet var istället en symbol för 
något negativt (Bobes, 2011:18). Omfördelningen av resurser syftade till att tillhandahålla bättre hälsovård, 
utbildningsmöjligheter, arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor för de på landsbygden, dock innebar detta att 
Havannas infrastruktur inte uppgraderades och stadsdelen förföll (Colantonio & Potter, 2006:73). Den positiva 
aspekten av anti-urbanist politiken under revolutionen som framförs, beskriver hur planeringsstrategierna försatte 
Havanna i en form av dvala och staden försummades, emellertid innebar det att Havanna var en av få städer som 
inte blivit förändrad av 1960 och 1970-talets massiva urbanisering och stadsexpension(Quintana, 2011:109). 

När den nya socialistregeringen implementerade regler för markanvändning samma år som de kom till makten, 
innebar detta reglemente att hyrorna på bostäder sänktes med 50 % och fixerades, vilket innebar att rika landägare 
inte längre kunde styra bostadsmarknaden (Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:130). Under denna tid förändrades 
samhällets ekonomiska och sociala organisation och därigenom också många av samhällets normer. Precis som 
kolonialmakterna arbetade in dominerande värderingar och politiska åsikter i det offentliga rummet, gjorde 
de efterföljande kommunistiska regimerna det samma (Qian, 2014:836). Den socialistiska regeringen sprider 
ideologiska narrativ i stor omfattning med hjälp av billboards, konst och fysiska strukturer i form av torg i det 
kubanska landskapet (Scarpaci & Portela, 2009:182). Kolonialmakterna hade använt sig av arkitektur och den 
socialistiska regeringen valde andra former för att sprida normativa värderingar. Habana Vieja representerade 
kolonialismens makt och vansköttes därför. 

Krisen som följde Sovjetunionens fall 1989 innebar att Kubas handelspartner och ekonomiska stöd inte 
längre kunde förse landet med varor (Scarpaci, 2014:259), Kuba försattes i post-sovjetisk kontext. Vilken 
innebar stora strukturella förändringar med ökande turism som förändrade Havannas urbana form (Colantonio 
& Potter, 2006:63). Den kubanska regeringen genomförde ekonomiska och institutionella reformer för att 
främja turism, med ett uttalat syfte att rädda revolutionens syfte, inte förvandla den (Colantonio & Potter, 
2006:67). Turismen utvecklades och blev den centrala drivkraften för Kubas ekonomi. Stadsplaneringen följde 
denna utvecklingsinriktning och turism blev drivande i Kubas långsiktiga utvecklingsstrategier (Colantonio & 
Potter, 2006:67). 1993 legaliserades användningen av amerikanska dollar samt jobb inom den privata sektorn, 
vilket vidareutvecklades med större friheter för den privata sektorn och influenser från västvärlden (Scarpaci, 
2014:260). Den amerikanska och kubanska relationen förbättrades och amerikanerna tillät (restriktiva) resor till 
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Kuba (Scarpaci, 2014:260). Med Obama som president 2010 förbättrades reseförhållanderna till det bättre och 
ex-kubaner bosatta i USA fick besöka Kuba utan restriktioner (Scarpacio, 2014:260). 

3.2 Kulturarv
Kulturarv är betraktade som värdefulla och bevarandevärda, men hur kulturarv faktiskt tolkas är oklart 

och omtvistat (Ronström, 2007:213). I praktiken kan ofta kulturarv tolkas som något fysiskt, en materiell 
fornlämning som kan identifieras och värderas av experter (Olsson, 2014:92,100). Den materiella, dominerande 
kulturarvs-diskursen bottnar i 1800-talets nationalism och har ett förflutet som vittnar om kulturarv som kräver 
omhändertagande och restaurering (Smith, 2006:17). Traditionellt sett har kulturarv varit fysiska objekt som 
enkelt kan mätas, kartläggas och registreras. Den materiella diskursen kan dock innebära att kulturarv reduceras 
till ett koncept, något för allmänheten hanterbart och enkelt (Smith, 2006:31). Denna syn av kulturarv som 
objekt, som en reservoar av fysiskt faktaunderlag för forskning har genom medvetenhet om problematiken vid 
valet av vad som kan anses vara kulturarv övergått till att istället belysa en process (Aronsson, 2004:175). Kulturarv 
anses vara mycket mer än en stillbild av det förflutna. Kulturarv baseras på resultatet av förhandlingar mellan 
olika intressen, immateriella företeelser som i sin tur har materiella påföljder (Olsson, 2014:92,100). Därmed 
kan kulturarv definieras som symboliska och imaginära aspekter av samhället. Grundläggande för kulturarv är 
därigenom inte det materiella, utan hur de används, förklaras och betraktas (Kamali, 2013:11). Immateriella 
kulturarv kan således förstås utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, som berättelser och minnen skapade 
genom social interaktion. Kulturarv är inte konstanta, utan förändras tillsammans med samhället och dess normer 
och värderingar. 

Enligt Smith (2006:48) förutsätts det materiella kulturarvet ge en fysisk representation och verklighet till det 
flytande begreppet identitet. Historia förväntas skapa en gemensam grund. Smith (2006:36) argumenterar att 
vilka vi är som individer, nationer eller samhällen formas av vår historia och kulturarv kan på så sätt ge kollektiv 
mening till det sociala livets företeelser. Smith (2006:307) förklarar att alla kulturarv egentligen är immateriella 
eftersom de skapas i en social process sammankopplad med händelser och minnen från en plats. Kunskap är 
viktigt i dess skapande av normer, normer som i sin tur cementeras i fysiska former vilket i sin tur samspelar 
med hur det påverkar människors inställning till vad som är viktigt och värdefullt (Aronsson, 2004:19). Således 
har inte kulturarv ett naturligt värde, utan värdet skapas i samhällets sociala sammanhang. Kultur kan på så sätt 
bestå av sättet människor agerar och vad som är normativt och accepterat att göra i ett specifikt samhälle (Kamali, 
2013:11). För vad som är accepterat idag kan förändras och ge upphov till nya normer och sammanhang. Med 
detta som grund framstår kulturarv som ett mycket komplext fenomen vars koncept är flytande och i många fall 
abstrakt, vilket i sin tur har inneburit en svårighet och därigenom en brist på förståelse av kulturarv i planering 
(Young, 2008:5,7). 

Platsers historia är inte ett passivt återberättande, historia konstrueras för att ge mening, skapa legitimitet och 
hantera förändringar (Aronsson, 2004:57, Smith, 2006:50). Bakomliggande politiska aspekter är grundläggande 
för skapandet av historia och kulturarv. Som Harvey (2008:19) uttrycker nedan kan kulturarv inte förstås utan 
dess relation till det omkringliggande:

heritage is itself not a thing and does not exist by itself—nor does it imply a movement or a project. Rather, heritage is 

about the process by which people use the past—a ‘discursive construction’—with material consequences. (Harvey, 2008:19)
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Kulturarv är en efterkonstruktion, ett koncept för att redovisa vad som kollektivt ska anses vara bevarandevärt 
och betydande för platsens identitet i nutid (Harvey, 2008:19). Ett kulturarv får sin status först när den framställs 
som sådan, vilket gör att kulturarvet i sig är del av en diskurs, en politisk process som utnämner något som just 
kulturarv. Kulturarv kan därmed inte anses som självklara, eftersom de skapas i förutbestämda kontexter och för 
specifika syften. Därav går det inte att bortse från den politik som formar uppfattningen av kulturarv (Turtinen, 
2006:24, Olsson, 2014:92). Sambandet mellan kulturarv och identitet ligger i händerna på de som officiellt har 
makten att bestämma vad som ska vara ett kulturarv (Harvey, 2008:19). Myndigheternas lagar och regelverk blir 
en institutionalisering av kulturarvet genom hur de etablerar och identifieras och bokstavligt vinner laga kraft 
(Sörlin, 2005:130). Kulturarv blir nutidens tolkningar av det som varit. Kulturarv är inte något statiskt objekt utan 
tolkningar som är i konstant förändring tillsammans med utvecklingen av samhället. Samtidigt som kulturarv inte 
anses vara självklara finns det globala aktörer som väljer ut vilka kulturarv som är av värde för mänskligheten. På så 
sätt blir valet av vad som ska anses vara ett kulturarv är ytterst subjektiv och baseras på avsiktliga agendor (Kamali, 
2013:10, Salazar, 2010:136). Med bakomliggande agendor skapas en bild av kulturarvet och dess plats. Sättet 
som människor relaterar till platsen påverkar uppfattningen om platsen (Salazar, 2010:136). Trots att kulturarvets 
värde ligger i betraktarens ögon, kommer betraktaren påverkas av hur det skildras. De narrativ som får dominera 
historieskrivningen får konsekvenser för både institutionernas legitimitet och människors identitet (Aronsson, 
2004:17). Kulturen på en plats är formad av mänskliga handlingar samtidigt som människor i sin tur formas 
av den skapade kulturen (Berger & Luckmann, 1967:211, Kamali, 2013:11). Platsens och kulturarvets mening 
formas genom den kontext den sätts i (Aronsson, 2004:57). Scarpaci (2005:128) understryker att kulturarven 
har flera dimensioner som påverkar hur de tolkas. Politiska, ekonomiska, sociala och strukturella aspekter ger 
skilda bilder av kulturarvets roll som identitetsskapande (Scarpaci, 2005:128). 

3.2.1 Globaliserat kulturarv

Världen har öppnats och att förflytta sig längre sträckor är idag mycket enklare än tidigare i den mänskliga 
historien. Samhällen som tidigare varit isolerade från varandra skapar relationer och påverkar varandras utveckling. 
Globalisering kan innebära att tidigare skilda förändringsprocesser nu är sammanlänkade och leder till att världen 
framstår mer som en och samma plats (Grundberg, 2005:271). En företeelse som omfattar hela jorden och sätter 
länder i sammanhang med resten av världen. Nationerna får mindre kontroll över information och kunskap som 
istället flödar genom samhället via globaliseringens krafter (Scarpaci, 2005:26). Den kraft som globalisering idag 
utgör påverkar städers attribut, däribland kulturarv. Grundberg (2005:271) belyser faktumet att kulturarv och 
historiebruk förändras på grund av den pågående globaliseringen. Det finns även röster för att globaliseringen 
har inneburit att respekten för kulturarv har ökat (Salazar, 2010:131). 

Globalisering och ekonomisk utveckling har lämnat märken på den byggda miljön och kulturmiljöer 
(Scarpaci, 2005:220). Kamali (2013:9) menar att det finns två förklaringsteorier till hur globalisering har påverkat 
kulturarv, det ena lägret menar att globaliseringen har skapat en franchising med ökad kulturell homogenitet. 
Det andra perspektivet baseras på skapandet av kultur-hybrider baserade på pluralism (Kamali, 2013:9) Oavsett 
förklaringsmodell menar Kamali (2013:9) att förändringen som sker i världen i och med globaliseringen är 
oomkullrunkelig. Världens alla länder är nu på ett eller annat sätt sammanvävda. Något som kan understrykas 
är att till följd av globalisering har nationella, etniska och lokala företeelser nu globala kännetecken (Kamali, 
2013:9). Det finns teorier som hävdar att något som händer på nationell mark ska alltid anses vara nationella 
företeelser (Scarpaci, 2005:126), vilket i sin tur frånkopplar påverkan av globaliseringen. Dock materialiseras de 
flesta globaliserande processer på nationell mark och påverkar på så sätt nationen utifrån ett globalt perspektiv 
(Scarpaci, 2005:126). Vainer (2014:53) beskriver att utgå från universella sanningar blir ett problem när den 
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utesluter lokala aspekter. Det kan innebära att specifika benämningar kan fixera förståelse och därmed reducera 
nyanser och komplexiteten i rummet.

Den förändrade uppfattningen och faktiska avståndet mellan platser innebär inte att den specifika platsen 
förlorar sin betydelse (Grundberg, 2005:271), men platsen kan få flera betydelser eftersom fler människor får en 
relation till platsen. Denna ökande mängd människor gör att platsen konsumeras i större grad och varje människa 
är angelägen om sin upplevelse av platsen. Övergången från ideal grundat i massproduktion till ett samhälle där 
individen och individualiserad upplevelse värderas synen på kulturkonsumtionen högre (Mattsson, 2004:117). 
Individens upplevelse av platsen och kulturarvet blev viktigare än autentiska faktorer (Mattsson, 2004:118). Trots 
att den lokala platsen mister sin betydelse på ett plan, utvecklar den ett nytt globalt sammanhang och skapar nya 
relationer till platsen (Grundberg, 2005:271). 

Rädslan för globaliseringens effekter har enligt Smith (2006:54) fått materiella följder och kulturarv ska då 
uttryckas materiellt och därigenom återskapas och musiefieras. Globalisering innebär ekonomisk och teknologisk 
förändring, som i sin tur påverkar den sociokulturella diskursen (Grundberg, 2005:271). Matrialiserandet av 
kulturarv ifrågasätts av viss forskning och istället eftersöks betydelsen av det autentiska och originella (Smith, 
2006:54). Utifrån detta perspektiv måste restaurering av världsarv göras med största försiktighet och kan även 
anses överflödig då restaurering påverkar kulturarvets direkt autenticitet och äkthet. Globaliseringen innebär 
samtidigt en ökning av lokala identitetskrav som uttrycks genom ett bredare utbud av medier (Smith, 2006:298). 
Världsarvslistan är ett exempel som målar upp en bild av platser med högt kulturellt värde. Det finns en utmaning 
i de standardiseringar som kommer med ett globalt nätverk av kulturarv (Salazar, 2010:132). Platser måste anpassa 
sig till globala trender och samtidigt behålla sin lokala förankring för att inte mista besökare (Salazar, 2010:132). 
Globaliseringen sätter på så sätt press på städer med kulturarv av globalt intresse när internationella turister 
förväntar sig högre standard och utländska hotellkedjor flyttar in efter stor efterfrågan (Scarpaci, 2005:235). 
De som har makten att skapa diskursiva sanningar och förändra eller förädla fysiska aspekter av platser siktar 
mot att skapa platser som passar den globala elitens smak och efterfrågan (Walter, 2013:42). Genom detta kan 
globaliseringen av kulturarv ha en betydande påverkan av uppfattningen av platser. 

3.2.2 Världsarv

Det finns olika former av kulturarv, en global typ är världsarv. Konceptet världsarv grundades av FN-organisationen 
UNESCO, bildad 1945 med ett syfte att skapa fred genom internationellt samarbete i utbildning, vetenskap 
och kultur (UNESCO, 2016:130). 1972 arbetades världsarvskonventionen fram för att genom internationellt 
samarbete skydda kultur- och naturarv (världsarv) med vad som benämns som “outstanding universal value to 
humanity” (UNESCO, 2016:130). Idag har världsarvskonventionen 193 medlemsländer (UNESCO, 2018a), 
och innefattar 1073 världsarv i 126 av medlemsländerna (UNESCO, 2018b). Varje år tillkommer fler världsarv 
genom nomineringar från landet där det nominerade världsarvet är lokaliserat. För att bli ett världsarv behöver 
minst ett av tio följande kriterier uppfyllas; 

I - to represent a masterpiece of human creative genius;

 

II - to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, 

on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;
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III - to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or 

which has disappeared;

 

IV - to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which 

illustrates (a) significant stage(s) in human history;

 

 V - to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of 

a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under 

the impact of irreversible change; 

 

VI - to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and 

literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably 

be used in conjunction with other criteria);

 

VII - to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;

 

VIII - to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant 

on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;

 

IX - to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution 

and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;

 

 X - to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, 

including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or 

conservation. 

 

(UNESCO, 2018c)

 

Genom världsarvslistan kan UNESCO förstås som en auktoriserad institution för kulturarv, eftersom de 
definierar vad kulturarv är, hur och varför de är viktiga samt hur de ska underhållas och användas (Smith, 2006:87). 
På så sätt bestämmer UNESCO vilka normer och berättelser som ska bekräftas som värdefulla. Utgångspunkten 
att kulturarv ska utses av experter, baserat på objektiva kriterier ifrågasätts dock av forskning (Olsson, 2014:91). 
Olsson (2014:89) menar att sambandet mellan expertbaserade kulturmiljöer och sociala värden bör ifrågasättas 
eftersom glappet mellan experterna och individerna i lokala samhällen är ofta stort. Medan Turtinen (2006:13) 
menar att världsarven bygger på tanken att skyddet av natur- och kulturarv inte längre kan anses som en nationell 
förrättning, utan ska vara av globalt intresse och diskuteras ur ett globalt perspektiv: 
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UNESCOs världsarv är ett fenomen i tiden som inbjuder till att se bortom nationella avgränsningar

Trots intentionen att världsarven i grunden ska innebära ett skydd för bevarandevärda platser och bebyggelse har 
utnämningen till världsarv blivit ett verktyg för internationell uppmärksamhet, status och ökad turism, som i sin tur 
kan leda till effekter som motsätter konventionens intentioner (Turtinen, 2006:12). Kritiker menar att UNESCO 
är en stor aktör inom globalisering och introducerar externa värderingar som kan underminera lokala kulturer, 
detta till trots försöker de skydda kulturella varieteter som finns hos kultur- och naturarv i världen (Bortolotto, 
2010:97). Santillo Frizell (2014:185) menar att fördomar har befästs i och med UNESCO-utnämningen. Den 
globala diskursen har klivit fram och fungerar som det ledande narrativet. Effekterna av UNESCOs arbete kan 
resultera i ekonomiska och sociala förändringar, gentrifiering och en ökad marknad för turister (Bortolotto, 
2010:98). Därigenom spelar UNESCOs världsarv en stor politisk och etisk roll både nationellt och internationellt 
(Meskell, Liuzza & Brown, 2015:537). Således kan en sådan utnämning används både i turism-sammanhang 
och/eller underbygga kulturella aspekter i stadsutveckling. Turtinen (2006:150) understryker att utnämningen 
till världsarv är ett sätt att bli uppmärksammad på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Aronsson 
(2004:234) betonar att världsarvsutnämningarna har olika värde för olika typer av platser. Aronsson (2004:234) 
beskriver att redan välkända platser har inte samma behov att synliggöra världsarvsutnämningen som platser som är 
mindre kända för omvärlden, eftersom besökare valde att resa till platsen innan nomineringen. På så sätt används 
världsarvsutnämningen som en resurs på platser som idag inte har en stark position i turistnäringen (Aronsson, 
2004:234). Ingen plats på världsarvslistan har fått lika mycket uppmärksamhet som Havanna efter dess inträde 
1982 enligt Scarpaci & Portela, (2009:73,84). Den kubanska regeringen motiverade sitt beslut att samarbeta med 
UNESCO med de fördelar som upprustningen skulle ge ekonomiskt till den kubanska befolkningen (Pichler, 
2013:45). Den egentliga ekonomiska fördelen med att samarbeta med UNESCO är relativt liten, men platsen 
på världsarvslistan öppnade upp nya dörrar (Pichler, 2013:45), gav upphov till ökad publicitet och turism.

En av de starka kritikerna till världsarvsutnämningar är etnologen Owe Ronström. Ronström (2007) kritiserar 
världsarvslistan och dess följande inverkan på en homogeniserande stadsbild i boken Kulturarvspolitik. Ronström 
(2007:81,109) ifrågasätter hur UNESCO genom världsarvslistan producerar destinationer med subjektiva 
narrativ. Han tvivlar på objektiviteten som världsarven ofta framställs genom (Ronström, 2007:81). Ronström 
(2007:123,126) liknar världsarvsutnämningen vid franchising där lokala entreprenörer köper sig rättigheten att 
använda världsarvsvarumärket och därmed förbinder sig till ett visst utbud och service. Löften måste införlivas hos 
både köpare och säljare genom garantier i både kvalité och global uppmärksamhet och bekräftelse. En följande 
problematik när kulturarv används som handelsvara är att det sätter press på nationer och kan starta konflikter 
mellan vad lokalbefolkningen behöver och vilken hårdvaluta som kan produceras genom kulturarvet (Scarpaci 
& Portela, 2009:72). 

Vidare innebär världsarvet löften om något unikt och speciellt till en tredje part, besökaren av platsen 
(Ronström, 2007:126). Ronström (2007:126) anser detta vara falskt, med Visby som exempel menar han att det 
blir ett äkta världsarv, inte äkta Visby. Detta eftersom Visby har alltid varit Visby och en världsarvsutnämning 
ändrar faktumet och vill istället föråldra och förädla staden (Ronström, 2007:126). Problematiken som framställs 
baseras på Ronströms (2007:27) uppfattning att:

 Förändring är det enda i världen som inte förändras, att bevara är mycket mer än att bara frysa något i ett visst 

tillstånd, det är en synnerligen radikal förändring. 
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På samma sätt som Ronström (2007) argumenterar att kulturarvet skapar homogenitet menar Scarpaci 
(2000a:739) att det finns en rädsla att restaureringen av Habana Viejas leder till en ensidig spansk-kolonial 
arkitektur och Habana Vieja sakta kommer att förvandlas till ett levande museum där internationella turister kan 
uppleva kulturarv för en specifik summa. Den ensidiga arkitekturen avses förvandla staden till en “theme park” som 
sätter monument och turistattraktioner före behovet av exempelvis bostäder för lokalinvånarna (Birkenmaier & 
Whitfield, 2011:8). Santillo Frizell (2014:20) menar dock att denna vid första anblick tråkiga utveckling, måste 
dock sättas i perspektiv, hade inte kvarteren kulturskyddats hade husen sannolikt inte stått kvar idag.

Ronström (2007:93) anser att det inte är en tillfällighet att så många världsarv tidigare manifesterat legitimerande 
av makt. Han menar att världsarven blir en förlängning av den redan etablerade kulturarvspolitiken med ett 
top-down perspektiv som baseras på diffusa grunder (Ronström, 2007:93,95). Detta kan i sin tur tänkas skapa 
en fragmenterad historieskrivning. Scarpaci (2005:18) menar att önskan att bevara delar av det förflutna är ofta 
kopplat till en styrande elit och i officiella ställningstagande ignoreras narrativ som inte anses viktiga eller passar 
in i bilden av platsen. Scapraci (2005:120) beskriver med följande citat hur platser reflekterar maktförhållanden: 

Space reflects the power of social domination from both the past and the present in Latin American historic districts.

Både den koloniala, socialistiska och globala makten tar på så sätt anspråk på platsers kulturarv. Problematiken 
med strävan mot en homogen form av spansk, kolonial arkitektur skulle innebära att Habana Viejas unika karaktär 
skulle försvinna (Scarpaci, 2005:205). Scarpacis argumentation är inte lika hård mot själva världsarvutnämningen, 
utan mer på de faktorer som själva kulturarvet baseras på. Trots den stora äran och den publicitet som det innebär 
att bli ett världsarv så innebär det inte stora ekonomiska insatser på platsen (Scarpaci, 2005:221). 

UNESCOs världsarvskonvention kan förstås som en appropriation av platser och därigenom en kolonisering 
av kulturarv som tillhör lokalbefolkningen (Smith, 2006:11). Världsarv ska representera en positiv aspekt av 
globalisering, ett bevarande av ett rikt kulturarv, dock används det ofta som ett verktyg för att förtrycka värderingar 
som skiljer sig från värsvärldens sätt att se världen (Meskell, 2010:193). Det kan enligt Smith (2006:113) ge 
uttryck för skapandet av den ledande kulturarvsdiksursen och befästandet av västerländsk hegemoni. Världsarven 
kan i sin tur ha olika betydelse för olika människor. En kyrka på världsarvslistan kan exempelvis ha arkitektoniska, 
estetiska eller religiösa värden beroende på vilka människor man frågar (Smith, 2006:110). När en hel stad är 
utsett som världsarv är det många människor som berörs och det är många olika narrativ om platsen som strider 
om platsens “riktiga” betydelse. Att utlysa en hel stad som världsarv är på så sätt mycket komplext. 

3.2.3 Kulturarv & turism

I och med den växande betydelsen för besöks- och turistnäringen blir kulturmiljöer intressanta inte bara utifrån 
bevarande, utan också ur ett ekonomiskt perspektiv och genom dess hantering i stadsplanering. Kulturarvet som 
resurs i ett turistsammanhang bottnar främst i globaliseringen (Grundberg, 2005:274, Salazar 2010:131) och kan 
på så sätt sammanvävas med UNESCOs världsarvslista, som är en ytterst global faktor i sammanhanget. Detta 
styrker faktumet att globalisering och turism kan hänga samman och påverka utvecklingen av städer. Kritiker 
menar att i detta sammanhang bottnar begreppet världsarv i normativa och kommersiella värderingar utförda 
genom den globala turismindustrin (Askew, 2010:19). 
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Turtinen (2006:153) anser att kulturarv och turism vävts samman och på många plan kan anses vara samma sak. 
Kulturarv kan också vara en ekonomisk resurs, eftersom de innebär en anledning för turister att besöka specifika 
platser (Hanh, 2006:172). Kulturarv kan således förstås som en ekonomisk resurs för den växande turismen. 
Scarpaci (2000a:276) understryker att kulturarv innebär användandet av de förgångna som en ekonomisk resurs. 
Vidare menar Scarpaci & Portela (2009:72) att turismens som kulturarven genererar narrativ som framhåller en 
positiv syn av det förgångna och utesluter alternativa berättelser om staden. På så sätt blir kulturarven styrd av 
turistnäringens konsumenter.

Turtinen (2006:78) anser att turismen har ett behov av attraktioner, och på samma sätt har kulturarvet har ett 
behov av turismen. Investeringar i kulturmiljö förväntas innebära lokal och regional utveckling och stärkandet 
av turistnäringar (Olsson, 2014:89). Turismen kan sen bidra till ökade ekonomiska resurser som kan användas 
till renoveringar av både bostäder och kulturbyggnader. Kritiker menar dock att genom skapa värden som lockar 
köpstarka turister, främjas enskilda intressen framför social utveckling (Berglund, 2013:31). Tidigare studier 
visar att utvecklingen av Habana Vieja har huvudsakligen varit sammankopplad med växande turism och har 
inneburit att nästa hela stadens renoveringar och nybyggen varit för turister (Colantonio & Potter, 2006:70). 
Den kubanska regeringens stadsbyggnadsprogram för bostäder avtog 1990 och efter dess har istället tillgången på 
hotellrum för turister i Havanna ökat avsevärt (Colantonio & Potter, 2006:70). 1995 implementerade The City 
Historian Office en Masterplan för Old Havannas regeneration, med ett starkt fokus på turism (Colantonio & 
Potter, 2006a:189). Colantonio och Potter (2006:73) beskriver att i Havanna har detta inneburit att investeringar 
i staden och dess fysiska planering utgår från turisternas intressen, istället för lokalbornas behov.

Relationen mellan kulturarv och turism är komplex och förändringen från platser till destinationer påverkar 
kulturarven (Salazar, 2010:131). Det aktuella intresset för resor och därigenom turism påverkar skapandet av 
historiska narrativ och ger platsen ett specifikt historiskt samband (Aronsson, 2004:49), när marknadsförs och 
upplevs av nya människor. Turism har större och mer nyanserad kulturell och social mening och därigenom 
större konsekvenser än vad som framställs menar Smith (2006:5). Turismen resulterar i en handel som skapar ett 
behov av en speciell identitet med grupper och berättelser som motsvarar turisternas behov (Aronsson, 2004:48). 
Användandet av kulturarv som upplevelser för att väcka intresse används ofta vid marknadsföring vilket gör 
det svårt att särskilja platsen värde från värdet av upplevelsen (Aronsson, 2004:109). När fysiska strukturer och 
kulturarv ses utifrån ett konsumtionsperspektiv, betraktas dessa som en resurs för den ekonomiska marknaden 
och blir indirekta aspekter för stadens ökande attraktivitet (Mattsson, 2004:45). 

Den kritik som riktats mot kulturarv i ett turistsammanhang är att de narrativ som marknadsförs kan brista i 
historisk återkoppling, uttryckas som simpel underhållning och framställa svåra tider i historien som enkla eller 
positiva (Smith, 2006:33). På så sätt kan tiden av kolonialisering återges som både luxuös medan narrativ från 
den inhemska befolkningen mörkläggs. Komplexiteten bakom det kulturella arvet skalas bort och förminskas. 
Detta gör att sättet guider och andra informationscentraler på plats framställer kulturarvet påverkar den globala 
uppfattningen av platsen genom turister som bildar en personlig bild av platsen (Salazar, 2010:137). Därför blir 
interaktionen mellan guider och turister en viktig del i den “sanning” som framställs och blir en del i platsens 
site-skapande. 

3.2.4 Kulturarv & kolonialism i Havanna

Habana Viejas kulturarv och dess relation till kolonialismen har varit en angelägenhet för tidigare forskning. 
Neill (2015) beskriver i boken Urban Space as Heritage in Late Colonial Cuba att Havannas relation till dess 
kulturarv är sammankopplat med den kolonialism som staden genomlevt. Där argumenterar Neill (2015:5) 
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att genom att analysera komplexa, hierarkiska, spanska och koloniala platser kan man se hur platsen bidrar 
till hur koloniala diskurser upprätthåller koloniala ideal. Tolkningen av arv innebär på så sätt ifrågasättande av 
kulturarvets betydelse och relationerna som finns mellan arv, plats och identitet på Kuba (Neill, 2015: 5). Neill 
(2015:15-16) anser att det finns implikationer bakom allmänna kulturarv, då de bottnar i effekter av koloniala 
offentliga strukturer och endast tar hänsyn till den styrande elitens arv i Havanna. Han beskriver att redan 
under spanjorernas erövringar skapades narrativ som hjälpte till att underbygga den koloniala ideologin (Neill, 
2015:176). En eurocentrisk konstruktion av berättelser skulle förklara urinvånarnas ursprung och binda det till 
bibliska narrativ (Neill, 2015: 176). Spanien framfördes som partia, moderlandet, för att bekräfta kolonisatörernas 
rätt till makten på Kuba (Neill, 2015:8).

När kulturarv blev modernt under 1800-talet användes dessa miljöer och byggnader för att befästa makt och 
skapa sociala identiteter. Neill (2015:17) menar att betydelsen av kulturarv i Havanna bottnar i den spanska 
kronans ansträngningar för att expandera sin legitimitet och förbättra imperialismens stagnerande ekonomi (Neill, 
2015:17). Under 1800-talet ombads historiker att skriva om Spaniens och koloniernas historia, i ett försök att 
skapa nationalistiska berättelser från det förflutna som samspelade med Spaniens intentioner att fortsätta kolonisera 
Kuba (Neill, 2015:18). Narrativ om det förflutna skapades och historien både konstruerades och rekonstruerade.

Den afrikanisering av ön som den stora mängden slavar innebar, gjorde den spanska eliten orolig för uppror 
och för att upprätthålla den sociala hierarkin användes arkitektur och visuella narrativ för att konstruera en bild av 
det förflutna och en känsla av tillhörighet, spansk tillhörighet (Neill, 2015:5, 204). På så sätt användes arkitektur 
som verktyg för att befästa en kolonial identitet. Neill (2015:208) understryker samtidigt att kolonialiseringen och 
utvecklingen av Kubas ekonomi, kultur och samhälle hade inte varit möjlig utan den stora mängden afrikanska 
slavar som arbetade för kolonisatörerna. Således var förekomsten av afrikaner i Havanna på 1800-talet mycket 
påtaglig i elitens dagliga samhällsliv. Afrikaner var inte bara abstraktioner i staden, ändå framställde kolonisatörerna 
via skapandet av kulturarv sin överhet (Neill, 2015: 208). Kulturarv förstärkte den koloniala organisationens 
status och makt, och måste därigenom ses som ett sätt att kommunicera dåtid genom en specifik kolonial kontext 
(Neill, 2015:238).

3.3 Uppsatsens relation till tidigare forskning 
Forskning och den kunskap som där skapas, produceras inte i ett vakuum, utan är relaterad till social interaktion 

och utbyte av information. Detta socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att tidigare forskning påverkat 
mig som forskare. Dess sociala produktion av kunskap har således influerat arbetets analys, förhållningssätt och 
arbetsgång. 

Kontextualiseringen la en grund för min förståelse för det kubanska sammanhanget. Habana Vieja, dess 
samhällsutveckling och kulturarv har enligt tidigare forskning påverkats av dess koloniala förflutna, men även dess 
nyorientering efter Sovjetunionens fall och socialismens degradering. Det går att konstatera att förändringen som 
skett efter Sovjetunionens fall har placerat Kuba i ett västerländskt sammanhang, vilket har påverkat utvecklingen 
av staden. Historiska skeenden beskrivs således förändrat Kubas identitet. Vilket följande studie således tagit 
hänsyn till. Utgångspunkten i socialkonstruktivismen blir därför relevant utifrån dess möjlighet att undersöka 
det sociala samspelet i en specifik kontext (Walsh, 2012:247) och tillåter fallet Habana Vieja att problematiseras. 

Utifrån tidigare forskning går det att konstatera en förändring i uppfattningen och användningen av kulturarv; 
från expertkunskapens materiella kulturarvsperspektiv till den nyare uppfattningen med förståelsen av kulturarv 
som en process, med immateriella attribut som kan ha ett materiellt utfall. Beroende på perspektiv kan kulturarven 
undersökas på olika sätt. Oavsett inställning beskrivs kulturarv inneha subjektiva utgångspunkter som innebär 
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att kulturarvet konstrueras och rekonstrueras utifrån avsiktliga agendor (Kamali, 2013:10, Salazar, 2010:136). 
Således är det inte möjligt att endast se till det förgångna för att få en uppfattning om platsen, utan även viktigt 
att betrakta samtiden och se vilken förståelse av kulturarvet som framhävs eller döljs. Kunskapen om vad som 
anses vara ett kulturarv är inte absolut. 

Parallellt med debatten om immateriella och materiella kulturarv framstår en förskjutning efter globaliseringen, 
på värdet av kulturarvet från historiskt och identitetsskapande till dess funktion som en ekonomisk resurs. 
Med globaliseringen till grund introduceras även UNESCOs förhållande till den pågående kulturarvsdebatten. 
I UNESCOs världsarv blir den postkoloniala stadens kulturarv kommersialiserat genom globala krafter och 
turismen ökar. Potentialen som globaliseringen och världsarvet innebär sätter en grund till hur kulturarv verkar i 
stadsutvecklingen. Med utgångspunkt i dessa aspekter av kulturarv blir det möjligt att uppnå en större förståelse 
för de strategier och uttalanden som framkommer i empirin. Forskningen är direkt sammanlänkad med Habana 
Vieja och saknar nutida analyser och undersökningar. Sedan forskningen genomfördes har plandokument 
utvecklats och nya strategier tagits fram. Till skillnad från den tidigare forskningen fokuserar detta arbete på 
sambandet mellan kulturarv och Habana Viejas stadsplaneringskontext i nutid. Mitt arbete förväntas ge mening 
åt den pågående forskning genom dess globala sammanhang, en faktor som världens städer och stadsplanerare 
måste ta hänsyn till. Pågående planunderlag undersöks och analyseras för att förstå hur det förflutna och narrativ 
påverkar planarbetet och dess riktlinjer. Studien ämnar att bidra till förståelsen av hur normativa förståelser av 
kulturarv har inflytande över stadens utveckling. Detta kommer ge insikt i hur planering relateras och bestäms 
efter intressen och förståelse av kulturarv i ett världsarvssammanhang.  

Sammanfattningsvis bottnar detta arbete i ett intresse av stadsplanering och kulturarvens växande globala 
identitet och med hjälp av tidigare forskning om kolonialism, kulturarv och den kubanska kontexten breddar 
jag synen på hur dessa faktorer kan förstås i en kontext för fysisk planering i nutida stadsplanering. På så sätt har 
den tidigare forskningen hjälpt mig att förstå det empiriska materialet och reflektera kring vilka förutsättningar 
som omger kulturarv i en postkolonial kontext. 
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KAPITEL FYRA

Forskningsdesign & Metod

I detta kapitel introduceras studiens arbetsprocesser. Här beskriver och resonerar jag kring valen jag gjort under 
insamlingen av empiri, men också utförandet av studien. Ett viktigt förhållningssätt har varit att arbeta utifrån 
socialkonstruktivismen, som förklarar hur kunskap skapas i sociala sammanhang med avsaknad av den ultimata 
sanningen. Därmed är detta arbetet inte genomfört för att beskriva den enda sanningen, utan visa på slutledningar 
baserade på erfarenheter och observationer, problematisera bilden av kulturarv och planering samt se de diskurser 
som uppfyller platsens utveckling. Socialkonstruktivismen har således väglett mig till valet av forskningsdesign 
och metod. Fallstudien av Habana Vieja har givit ett djup till arbetet och genom att sammanväva flera metoder 
har jag kunnat få flera infallsvinklar och ökad förståelse för Habana Viejas arv, dess sammanhang och framtid. 
På så sätt satte forskningsdesignen och metoderna en tolkningsram för den kommande analysen.

4.1 Forskningsdesign - Fallstudie 
Valet av att använda mig av fallstudie som forskningsdesign grundar sig i examensarbetets syfte att undersöka 

hur globala ideal om kulturarv integreras i en lokal kontext. För att få en så grundläggande och mångfacetterad bild 
av fallet och dess bakomliggande aspekter krävs en djuplodande analys som forskningsdesignen fallstudie möjliggör. 
Valet att arbeta djupgående istället för brett har således inneburit valet av en fallstudie som forskningsdesign. En 
fallstudie karaktäriseras av en djupdykning i en enda undersökningsenhet och kan således producera detaljerad 
data (Rutterford,  2012:119). 

Valet av Habana Vieja som fall att studera har sin grund i flertalet orsaker. Habana Vieja är utnämnd till 
världsarv av UNESCO och är på så sätt ett lämpligt fall att undersöka för att öka förståelsen för hur stadsutveckling 
samspelar med globala kulturarvsintressen. I och med en växande globalisering, där geografiska avstånd minskar 
i betydelse och kulturarv får en allt större internationell omfattning förändras kulturarvens narrativ. Havanna 
och den historiska stadskärnan som Habana Vieja utgör är ett populärt turistmål som de senaste åren lockar allt 
fler turister, vilket är ytterst betydelsefullt för Kubas ekonomiska tillväxt och internationella relationer. Havannas 
historia som stad, bottnar i kolonialismen, en tidig form av globalisering, som tydligt framgår i stadens kulturarv. 
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Samtidigt präglas Kuba av dess socialistiska politiska system, vilket i relation till dess förflutna som koloni och 
dess framtid som socialistisk stat skapar en komplex, samtida stadsbyggnadskontext. På så sätt är fallet Habana 
Vieja och det empiriska materialet relevant att studera utifrån studiens forskningsfrågor och studiens teoretiska 
perspektiv. 

I fallstudien Habana Vieja finns det aspekter som påverkar arbetets utfall. Fallstudie som forskningsdesign har 
både för- och nackdelar, då den kan vara hjälpsam för att i detalj förstå komplexiteten i ett fall, och samtidigt kan 
den innebära att fallet blir svårt att generalisera och kan producera en enorm mängd data som kan vara svår att 
hantera under en begränsad tid (Rutterford,  2012:121). Flyvbjerg (2006:223) menar dock att fallstudiens närhet 
till verkligheten och dess detaljrikedom är en styrkefaktor. Detta för att en nyanserad bild av det verkliga livet 
ska framträda och visa handlingar som inte endast är regelstyrda krävs en djupare studie (Flyvbjerg, 2006:223). 
Genom detta blir det möjligt för mig att kunna förstå Habana Viejas kontext. 

Den negativa aspekten av generaliseringsgraden av fallstudier är enligt Flyvbjerg (2006:225) beroende på 
valet av fall och hur det motiveras. De narrativ som ofta finns som inslag i fallstudier, med berättelser om fallets 
komplexitet och motsättningar ska värderas som en tillgång, trots att de kan vara komplicerade att sammanfatta 
i en vetenskaplig form, då de belyser en rik problematik, detta i sin tur kan visa på att generaliseringar inte alltid 
är eftertraktansvärda (Flyvbjerg, 2006:237). Eftersom varje studie är unik och jag arbetar utifrån en utgångspunkt 
som bottnar i mig själv som person (utifrån min position som vit, svensk, kvinnlig planeringsstudent i ett historiskt, 
socialt, kulturellt och politiskt sammanhang) samt avgränsning av empirin som presenteras anses vara av intresse 
utifrån mitt förhållningssätt, är varje fallstudie på något sätt limiterad i sin form. Detta till trots tillför studien 
aspekter av värde inom stadsplanering som forskningsfält genom sitt djup och förståelse av situationen i Habana 
Vieja och det globala intresset i kulturarv.  

4.2 Metod
Arbetets metoder var noga utvalda för att samspela arbetets syfte, problemformulering och frågeställningar. 

Kvalitativa metoder valdes för att jag som forskare skulle kunna tolka och analysera datainsamlingen i den sociala 
verklighet som den befinner sig i. Empirin har inte alltid haft väletablerade gränser och under arbetet har det 
varit viktigt för mig att vara flexibel och följa upp på intressanta spår. 

4.2.1 Short-term ethnography 

Trots arbetets förhållande till fallets tillgänglighet, i och med det geografiska avståndet till Havanna samt den 
begränsade tid som givits till studiens förfogande, har en etnografisk undersökning varit  relevant för att kunna 
förstå studiens relation till Habana Viejas kontext. Det är möjligt att genomföra en etnografisk studie under en 
kort period, det innebär dock att studien avgränsas till ett specifikt tema (Bryman, 2011:379), vilket jag inför 
fältarbetet gjorde utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta tillsammans med inläsning av tidigare forskning 
av både Habana Vieja och liknande fall tillät det mig välja ut specifika platser att undersöka i Habana Vieja.

Den tvåveckorsperiod som den etnografiska studien genomfördes under var både kortare och mer intensiv 
än traditionella etnografiska studier. Pink & Morgan (2012:359) argumenterar att genomförandet av short-term 
ethnography inte ska betraktas som en begränsande version av “vanliga” längre etnografiska studier, utan ses som 
en fördelaktig utvidgning av studiens relation och förståelse av platsens kvalitéer. Att endast utföra arbetet från 
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Sverige hade varit möjligt, men genom fältarbetet utvecklades min förståelse för den sociala och politiska kontext 
som Habana Vieja är försatt i. Short-time ethnography karaktäriseras därigenom inte av sin korta genomföringstid, 
utan av alternativa sätt att förstå människor och omgivningarna som de lever i (Pink & Morgan, 2013:359). 
Med förståelsen att jag endast hade två veckor till mitt befogande att utföra fältarbetet på ökades mitt fokus på 
detaljer som berörde studien. 

4.2.2 Kartläggning

Utgångspunkten i kartläggningen av Habana Vieja utgick från Diedrich, Lee & Braaes (2014) metod deviant 
transect (på svenska avvikande linje). Deviant transect, grundas i Alexander von Humboldts vetenskapliga sätt att 
kartlägga landskap i flera lager, både relationellt och fysiskt (Diedrich, Lee & Braaes, 2014). Vad som är intressant 
i kontexten för detta arbete är att Alexander von Humboldt även är känd som Kubas “andra upptäckare” för 
sina studier av det kubanska landskapet och dess sociala egenskaper (Scarpaci & Portela, 2009:2). På så sätt blev 
denna kartläggningen en ny version med nya förutsättningar. 

Studien utgick från Diedrich, Lee & Braaes (2014) kartläggningsmetod som går bortom generella sätt att 
kartlägga. Då jag samlade in data som i sin tur användes för att skapa en visuell och berättande karta över Habana 
Vieja. Själva kartläggningen av Habana Vieja har även tendenser från konceptet dérive, som James Corner förklarar 
i Agency of mapping (1999). Dérive uppmärksammar undertryckta, otillgängliga och olikartade narrativ som 
kartor sedan ritas utifrån (Corner, 1999:231-235). Kartläggningen blev därigenom inte en upprepning av något 
som redan var känt, utan en metod att finna ny underliggande och gömd data från Habana Vieja och forma och 
beskriva den datan (Corner, 1999:214). Kartläggningen representerar ett exponerade av fenomen samtidigt som 
den analyserar och strukturerar platsen (Corner, 1999:225). En plats är inte bara en fysisk miljö, den är formad 
av sociala strukturer och val (Corner, 1999), vilket i sin tur innebär att platser innehåller många överlappande 
narrativ och berättelser, som kan undersökas. 

Kartläggningen av Habana Vieja föregicks av att definiera rutter utifrån befintliga kartor, tidigare kunskap 
och information från sakkunniga (Diedrich, Lee & Braae, 2014). Transect-linjen över en stadskarta och på 
plats konfronterades jag av verkligheten och avvikelser av linjen förekom (Diedrich, Lee & Braae, 2014). Både 
topografiska, strukturella och sociala förhållanden påverkade den deviant (avvikande) rutten (Diedrich, Lee & 
Braae, 2014). Under den avvikande rutten kartlades platsen och dess egenskaper (Diedrich, Lee & Braae, 2014).  

Sammanvävningen av deviant transect och dérive resulterade i följande utförande av kartläggning som metod. 
Själva metoden går att dela in i tre delar, förarbete, fältarbete och efterarbete. Förarbetet bestod i att innan själva 
fältarbetet i Habana Vieja valdes fem transect-linjer ut på en karta (se karta på nästa sida). Dessa baserades utifrån 
studiens syfte och frågeställningar, samt kunskap om platsen insamlad under studiens förarbete samt ett besök 
på platsen 5 år tidigare i turistsyfte. Tanken var att kombinera förkunskap med en efterföljande undersökning på 
plats för att få kännedom om det som tidigare inte varit känt. På så sätt komma åt platser som är intressanta för 
världsarvet och den globala process som de sätts i. De utvalda linjerna representerar delar av Habana Vieja som 
enligt förarbetet skulle skilja sig åt. Under fältarbetet blev jag informerad under en intervju om ännu en sträcka 
som kunde vara av intresse för mitt arbete, som jag valde att undersöka på plats utöver mina tidigare utvalda 
devient transect-linjer. Linjen framträder på karta 5, utan någon underliggande grön “planerad rutt”. Fältarbetet 
genomfördes dagtid för att kunna upptäcka detaljer tydligare i dagsljus. Uppfattningen om platsen och dess 
attribut hade möjligtvis skiftat ifall observationerna varit kvälls- eller nattetid. 

De platta tvådimensionella linjerna på kartan upplevdes, observerade och mångdimensionerades genom 
fältarbetet. Kunskapen om platsen sågs bortom den officiella  kartans information. Kartans innehåll ifrågasätts och 
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kartläggningen av platsen blev en aktivitet. Observationerna gjorda under kartläggningen av platsen är framställda 
genom anteckningar, skisser och foton. Enstaka video- och ljudinspelningar har även genomförts. Fragment av 
platsen samlades in. Pink & Morgan (2013:358) beskriver att insamlingen av data kan vara varierande, foton, 
skrivna dokument och ljud- eller videoinspelningar som hjälper en som forskare att studera och förstå specifika 
situationer i relation till dess kontext. Beroende på situation valdes olika former av kartläggning. Kartläggning 
som del i en etnografisk undersökning har som metod en kapacitet att kritiskt och syntetiskt dokumentera de 
mångfacetterade egenskaperna hos stadsutveckling (Shannon, 2011:83). Genom att avläsa komplexiteten i stad, 
med kontrasterande narrativ och geografiska förutsättningar skapades en förståelse för en lokal kontext (Shannon, 
2011:82). Kartläggningen användes som ett kulturellt analysverktyg som både byggde upp och förklarade 
förutsättningarna i Habana Vieja. 

Denna form av metodologiskt arbete innebar att jag deltog och styrde observationerna, vilket gjorde mig 
till det primära verktyget. En viktig faktor i kartläggning är just att upplevelserna och kartläggningen är alltid 
subjektiva (Walsh, 2012:246, Shannon, 2011:83). Valet av vad som dokumenteras, vilken information som 
utelämnas skapade ramar för vad som framgår av materialet (Shannon, 2011:83). Kartläggningen var därför 
tätt sammanvävd med min representation av verkligheten. Dessa subjektiva observationer och uppfattningar är 
därigenom präglade av min bakgrund. Under min kartläggning gjorde jag val av vad jag ansåg vara relevant ur 
kontexten av min studie. Genom dessa val och interaktioner med platsen framgår nya potentiella perspektiv. 
Detta knyter an med det socialkonstruktivistiska ramverk för vilken detta arbete utgår från. Genom metoden 
framstod en mångfacetterad bild av Habana Vieja, med intressanta observationer av användning, byggnadsskick 
och prioritering av stadsrummen.

Det sista steget i metoden, efterarbetet, innebar att bearbeta informationen och materialet från platsen. 
Kartläggningen och materialet analyserades tillsammans. Fokus var inte att analysera materialet som enstaka 
objekt, utan relationen mellan fynden. Relationer som skapar berättelser konstruerade av både fysiska och psykiska 
element. Teman formades efter fyndens förhållning till forskningsfrågorna, som vidare beskrivs under empiri.
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Karta 5, Transectlinjer i Habana Vieja © Mapbox
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4.2.3 Go-along - stadsvandring som metod

För att få en fördjupad uppfattning över hur kulturarvet uppfattas i Habana Vieja genomfördes en 
stadsvandring ur ett metodologiskt perspektiv kallad go-along.  Genomförandet av en go-along innebär att man 
följer enskilda informanter på deras vanliga utflykter och genom att ställa frågor, lyssna och observera, utforskas 
informanternas erfarenheter, berättelser och hur de interagerar med den fysiska och sociala miljön (Kusenbach, 
2003:463). Till skillnad från kartläggningen med deviant transect-linjerna föreföll go-alongen mer fokuserad på 
guidens föreställningar om Habana Vieja. 

Go-alongen var i detta arbete en stadstur med fokus på Habana Viejas bevarande, restaurering och enheter 
för socialt stöd i stadsdelen (se rutt på nästa sida). Valet av denna stadsvandring baserades på hur världsarvet 
och kulturarvet presenteras för turister och höra av en lokal guide hur hen ser på stadsutvecklingen. Lokalguider 
spelar en viktig roll i konstruerandet av narrativ eftersom deras lokala kännedom och beskrivningar av den 
genom stadsvandringar och guidningar får globala verkningar av platsens uppfattning (Salazar, 2010:137). 
Samtidigt var det viktigt att med hänsyn till den lokala guidens fortsatta arbete och den politiska kontext som 
hen arbetar utifrån framställa guiden som anonym i denna studie. 

Styrkan med go-alongs kan härledas till dess kombination av observationer och intervjuer (Kusenbach, 
2003:463). Genomförandet av en go-along grundar sig i metodens funktion att exponera komplexa och 
underliggande erfarenheter och narrativ om platsen (Kusenbach, 2003:455). Samtidigt innebar denna metoden 
att jag aktivt behövde analysera och fånga in guidens tolkningar och berättelser (Kusenbach, 2003:463). Fördelen 
med go-alongen var att jag kunde följa med guiden medan hen engagerade sig i sina naturliga aktiviteter 
(Kusenbach, 2003:477). 

Under min go-along spelade jag in korta sektioner av samtalen, videofilmade och tog foton. Jag 
varierade metoderna under go-alongen beroende på situation för att få en så djup bild av situationen som 
möjligt. Under guidningen presenterades jag även för en representant för den tekniska enheten av Havannas 
restaureringsutbildning som informerade om upprustningsarbetet i Habana Vieja. Go-alongen gav på så sätt 
tillgång till berättelser i relation till fysiska platser i Habana Vieja. Sättet som guiden genomförde turen gjorde 
att kontexter och symboliska egenskaper hos en egentlig vardaglig händelse kunde framkomma. De narrativ som 
formade guidens uppfattning om platsen kunde på så sätt utkristalliseras och sedan vidare analyseras. 

Negativa aspekter med denna form av metod var att den inte kunde spelades in i sin helhet, att filma hela 
turen hade varit ultimat för att inte missa några detaljer, men samtidigt hade det tagit fokus från vad som sägs 
på plats och följdfrågor som kan vara av intresse för studien. 
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Karta 6, Go-along-rutten © Mapbox
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4.2.4 Kvalitativ innehållsanalys

Flertalet dokument har analyserats inom ramen för detta arbete, av dessa dokument var tre officiella 
plandokument framtagna av planeringsenheten och används som riktlinjer vid planering av Habana Vieja. 
Eftersom dessa dokument ger utgångspunkter för stadens utveckling är dessa centrala i innehållsanalysen. 
Utöver dessa dokument ingår även UNESCOs dokument med relation till Habana Vieja som världsarv, samt 
dokument som gemensamt tagits fram av UNESCO och plankontoret. Dokumenten kommer beskrivas mer 
utförligt under Empiri. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan analysen av dokumenten och intervjuerna användas för att utläsa 
narrativ och diskurser utifrån en specifik social kontext (Gidley, 2012:271). Både dokumenten och intervjuerna 
användes för att förstå på vilket sätt som verkligheten producerades via berättelserna i dokumenten (Gidley, 
2012:271). Den kvalitativa innehållsanalysen hade en narrativ aspekt i det sätt som berättelser om kulturarv 
och andra relevanta ämnen analyserades, det som texterna och intervjuerna framförde som meningsskapande 
och vidare kunskapsskapande. Det intressanta med innehållsanalysen blev inte vad som framställdes som rätt 
eller fel, utan vilken verklighet och kunskap som dokumenten representerar. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är även skapandet av kunskap i ett socialt sammanhang framträdande. Det är viktigt att sammankoppla 
språkbruket och därigenom ordval i det analyserade materialet. 

En kvalitativ innehållsanalys innebär sökandet efter bakomliggande teman i det material som analyseras 
(Bryman, 2011:505). Arbetet med kvalitativ innehållsanalys har fungerat som ett metodologiskt arbetssätt för 
att få fram budskap, argument, uppbyggnad, logik och innehåll i de studerade texterna (Kvale & Brinkmann, 
2014:170,177). Hänsyn har tagits till varför texten har producerats, vem som skrivit texten och vem texten 
främs ska tala till (Kvale & Brinkmann, 2014:170). Johansson (2005:165) beskriver hur alla textformer är 
underordnade dess kontext. Därför var det viktigt att i innehållsanalys utgå från den kontext som texten är 
försatt i. I detta sammanhanget innebär text både planerings- och världsarvsdokument samt de transkriberade 
intervjuerna. Dock är det viktigt att understryka att intervjuer inte förstås som enbart den text som producerats 
under transkriberingen, utan även utifrån den situation som intervjun innebar och den specifika kontexten 
som den sociala handlingen utfördes i. Innehållsanalys var relevant de från transkriberade intervjuerna eftersom 
det muntliga berättandet formar identiteter och sociala relationer (Johansson, 2005:175). De teman som 
innehållsanalysen delades in efter var baserade på studiens tre frågeställningar. 

Tema 1: Kulturarvets betydelse i staden

Tema 2: Användning av kulturarv i stadsutveckling

Tema 3: Världsarvet och UNESCOs inflytande

Analysprocessen bestod av flera steg, översättning, tematisering och sedan kategorisering. Plankontorets 
spanska planeringsdokumenten översattes i översättningsprogram för att få en övergripande bild av dokumentens 
innehåll. Efter det valdes delar av relevans i dokumenten ut för ytterligare översättning med hjälp av en person 
i min närhet med spanska som modersmål. Denna omväg för att komma åt information var givande för 
min djupare förståelse av dokumenten trots mina sparsamma spanskakunskaper. Översättning är ett kritiskt 
moment som kan påverka innehållsanalysens resultat. Översättningsprogram är i sig inte helt tillförlitliga och 
därför har stor noggrannhet varit ytterst viktigt för att inte gå miste om representativa översättningar genom 
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granskningen av en vän med spanska som modersmål. Utifrån det socialkonstruktivistiska förhållningssättet till 
kunskapsskapande är språk av stor betydelse för upplevelsen och uppfattningen om specifika fenomen (Burr, 
1995:35). Språket är således en kanal för att föra vidare socialt skapad kunskap. Texter som översätts från 
sitt ursprungliga språk måste därför noggrant granskas för att inte misstolkas. Genom att väga upp med mer 
engelskspråkigt material var det möjligt att få en större bild av fallets sammanhang. 

Innehållsanalys kan ofta innebära att man plockar ut stycken och ord och analysen på helheten går förlorad 
(Johansson, 2005:289, Denscombe, 2009:308). I detta arbete låg fokus på både en övergripande helhetsanalys, 
men också på detaljerade analyser av utlåtanden och texter. Narrativ tilläts framträda och undersökas. Genom att 
läsa materialet flertalet gånger kunde framträdande fokus på helheten av materialet utkristalliseras. Inledningen 
analyserades för att se vilken utgångspunkt materialet framförde och skapade i helheten av materialet. Vilka 
narrativ som framförs, beskriver och förankrar kulturarvet och stadsutveckling.

4.2.5 Kvalitativa intervjuer

För att nyansera bilden av Habana Vieja användes intervjuer som en kompletterande sekundär metod. 
Metoden föranledde en mindre del av arbetets fullständiga empiriska material, men var alltjämt viktig för 
förståelsen av platsen och dess kulturarv. Intervjuernas utfall förstås därigenom som kompletterande empiri 
och används för att stärka övrigt empiriskt material. Valet av intervjuer som metod, och vidare formuleringen 
av intervjufrågor baserades på arbetets syfte, att undersöka vilken roll som lokala och globala uppfattningar om 
kulturarv spelar i utvecklingen av staden. Grunden till intervjufrågorna var liknande vid båda intervjuerna (Se 
bilaga 1), men informanterna ledde samtalen till skiftande ämnen och således blev följdfrågorna anpassade efter 
intervjusituationen och informanternas egna kunskap och intressen.

Kvalitativa intervjuer var en lämplig metod eftersom den gav insikt i informanternas uppfattningar, åsikter 
och känslor till ämnet som studerades (Byrne, 2012:209, Kvale & Brinkmann, 2014:15). Detta resulterade i att 
intervjupersonens relation till ämnet kunde studeras och analyseras. Med studiens grund i socialkonstruktivismen 
var det relevant med kvalitativa intervjuer då de är en språklig händelse, som bottnar i sociala relationer, kontext 
och kommunikativa syften (Svensson & Starrin, 1996:57). När informanterna fick uttrycka sig med egna ord 
och beskriva upplevelser kom jag som forskare närmare informanternas personliga uppfattning om studiens 
ämne. Mötet med andra människor blev på så sätt det centrala i förståelsen den andres upplevelser och tankar 
(Berger & Luckmann, 1967:44). Intervjuerna gav mig således en insikt i de förhållanden som råder på den 
specifika platsen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:34). 

Fördelen med hur arbetets kvalitativa intervjuer används, bottnar i att jag kunde ställa motfrågor och anpassa 
intervjun efter vad som sas under intervjun, men även vad för roll som informanten har i ämnet som studeras.  
(Svensson & Starrin, 1996:56, Byrne, 2012:212). På så sätt var metoden som flexibel och användbar. Vidare i 
analysen var det viktigt att undersöka både vad som sas och vad som inte sas. Det kan vara av intresse att se vad 
informanten valde att inte berätta (Byrne, 2012:210). Trots att tematiken i intervjuerna var förutbestämd med 
hänsyn till frågeställningen fick intervjuerna olika utfall. I intervjun med en UNESCO-anställd framgick ett helt 
annat perspektiv än intervjun med en kubansk arkitektstudent, vilket gav bredd till det empiriska materialet. En 
negativ aspekt kan vara att informanten berättar vad hen gör, det blir inte en bekräftelse om vad informanten 
direkt gör (Denscombe, 2009:289). Handling och berättelse kan skilja sig åt. Vidare var det tidskrävande att 
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transkribera och därefter analysera intervjuerna. En av intervjuerna genomfördes parallellt med innehållsanalysen 
av dokumenten för att kunna se vad för information som kunde förtydligas. Analysen av intervjuerna hjälpte 
således till att berika och fördjupa min förståelse över vad som sagts och berättats, både muntligt och skriftligt.  

4.3 Insamling av empiri & metoddiskussion 

Genom att använda flera olika metoder har jag kunnat fånga upp flera infallsvinklar. Användandet av 
metodkombination innebär möjligheter att sammanföra flera alternativ och få en mer fullständig bild samt 
öka träffsäkerheten (Denscombe, 2009:149-54). Genom att kombinera metoder kunde eventuella svagheter 
kompenseras och stärka studiens validitet (Denscombe, 2009:150-54). Att kombinera flera metoder gav mig ett 
brett etnografiskt perspektiv och hjälpte mig att understödja resonemangen i analysen. Intervjuerna utgjorde ett 
komplement till de andra, huvudsakliga metoderna och kunde på så sätt användas för att förtydliga och stärka 
det övriga empiriska materialet. 

Att enbart kartlägga, intervjua och samla in skriftligt material under mitt två veckor långa fältarbete hade 
inte varit nog för att få tillräckligt rik empiri till studien. Fältarbete under en längre tid hade självklart givit mig 
mer data att arbeta med, men det fanns trots det ett stort värde i att besöka Habana Vieja på plats. Fältarbetet 
var en avgörande förutsättning för att få en djupare förståelse för hur platsen uppfattas och vilka konsekvenser 
dokumenten får vid stadsutvecklingen. Fältarbetet var på så sätt behjälpligt för att konkretisera det som 
dokumenten behandlade och beskrev. Vidare föregicks fältarbetet av studier av tidigare forskning, utarbetandet 
av det teoretiska perspektivet samt mejl- och skype-kontakt med Mauro Rosi, UNESCOs chef för den karibiska 
och latinamerikanska enheten. Han gav mig kontaktuppgifterna till en anställd på UNESCOs kontor i Havanna, 
Olga Ruffins. Efter samtal och besök på plats i Havanna kunde hon guida mig till plankontorets enhet på 
plats i Habana Vieja. På plankontoret fick jag kontakt med anställda på plankontoret samt en arkitektstudent 
som studerade på plats. På så sätt har urvalsmetoden fungerat som snöbollsmetoden, vilket innebar att mina 
informanter hänvisade mig vidare och därigenom har jag fått tag i nya informanter och ny empiri.

På plats i Habana Vieja, framgick det att plankontoret använder sig av tre dokument vid planering av 
Habana Vieja, Plan Especiala De Desarrollo Integral 2030 (PEDI), Plan De Manejo Paisaje Cultural Bahía de La 
Habana Avance och El Malecón Traducuional Plan Especial de Rehabilitación Integral Regulaciones Urbanísticas 
Centro Habana. Valet att använda mig av dessa dokument som empiri i studien blev självklar då anställda på 
plankontoret beskrev dokumenten som betydelsefulla för stadsutvecklingen. Myndighetsdokumentens betydelse 
för vilka ideal och riktlinjer som bör följas i stadsutvecklingen gör dem relevanta att studera. Dokumenten 
representerar centrala värden som är viktiga för den kubanska staten att behålla och utveckla. På plankontorets 
hemsida hade jag sedan tidigare funnit deras PEDI, men på plats fick jag en uppdaterad version som inte fanns 
att tillgå på nätet vid den tidpunkten. UNESCOs dokument var enkla att nå via hemsidan, men med hjälp av 
Mauro Rosi och Olga Ruffins kunde de relevanta dokumenten utläsas. Valet av det empiriska materialet har 
således delvis grundats på rekommendationer. 

I och med att översättningar skett från spanska till svenska via översättningsprogram och sedan tillsammans 
en personlig översättare med spanska som modersmål har jag valt att vara transparent i översättningarna för 
att framhäva arbetets validitet, därför finns det inkluderat en bilaga i arbetet där citaten förekommer både i 
sin spanska ursprungsform tillsammans med den svenska översättningen. Att studera ett fall på Kuba har sina 
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svårigheter i och med språket men också vilka som borde och kan kontaktas. Många hemsidor hade kortfattad 
information och inte fullständiga kontaktuppgifter till ansvariga planerare eller andra informanter. Av den 
orsaken blev platsbesöket av ännu större vikt för att kunna förstå vilka dokument och vilka personer som 
var relevanta för studiens syfte. Metoderna kunde utvecklas och preciseras efter den förståelse av platsen som 
uppnåddes genom att besöka den i realtid. De personer som blivit mina kontaktpersoner har varit till stor hjälp 
för att kunna utföra studien och hitta fler informanter. 

Under arbetet med att samla in och studera det empiriska materialet har det varit viktigt att läsa av både 
fysiska och sociala strukturer. Som forskare krävs det att vara observant på flera plan för att fånga upp detaljer 
(Yin & Retzlaff, 2013:38). Att analysera texter och intervjuer var relevant utifrån dess påverkan på människors 
föreställningar om samhället och relationer till andra människor (Boréus, 2015:157). Då texter produceras i olika 
sammanhang finns det olika sätt att tolka och läsa dem (Boréus, 2015:158). Med hänsyn till hur uppfattning om 
en plats påverkas genomfördes även en go-along, en kombination av observationer och intervjuer, för att förstå 
vilken bild av Habana Vieja som framförs till internationella besökare. Kartläggningen av Habana Vieja via 
transect-linjerna hjälpte mig som forskare få en överblick av platsens kulturella status och hur narrativ framställs 
i vardagen och vad de fysiska objekten uttrycker. Metoden var en del i att utveckla förståelsen för hur platsen kan 
förstås och hur det påverkar platsens berättelser. Sett från det teoretiska perspektivet hjälpte kartläggningen att 
erkänna platsens narrativ och sättet som platsen kan förstås som en heterotopi. Det måste dock understrykas att 
kartläggningen är en subjektiv omständighet och påverkas direkt av mig själv och mina värderingar.

Att söka material och empiri via internet har varit viktigt, med hjälp av nyckelpersoner i senare skeden har 
jag kunnat plocka fram de dokument som är av störst värde för min studie. Internetbaserade arkivbesök via 
UNESCOs och Plan Maestros hemsida innebar att all datainsamling inte behövde ske under fältarbetet, utan 
kunde ske på plats på BTH framför min dator. Det ska dock understrykas att informanterna från fältarbetet var 
ovärderliga för studiens framfart. Fördelen med fältarbetet var att jag direkt hamnade i handlingarnas centrum 
och intensivt kunde samla på mig information om företeelser i Habana Vieja. Materialinsamlingen som skedde 
innan och efter fältarbetet var mer lågintensiv, vilket gav större utrymme till att reflektera över materialet. 
Genom att variera med både fältarbete och skrivbordsarbete har jag kunnat få en överblick och förståelse för 
olika perspektiv. Ju mer text jag läste och analyserade desto mer har adderats till min kunskapsbank, genom att 
gå igenom dokument under tiden som en av intervjuerna genomfördes kunde jag ställa frågor som var anpassade 
till nya information och nya framträdande kunskapsluckor. 

4.3.1 Forskningsetiska principer

Samtidigt som forskning är av största nödvändighet för samhällets utveckling är det viktigt att det inte 
sker på bekostnad av andra människor. Därför har de etiska principer som ställts på studien varit viktiga för 
att säkerställa skyddet av de involverade individernas privatliv (Vetenskapsrådet, 2002:5). Med hänsyn till det 
etiska kravet på samtycke har jag använt mig av offentliga publikationer som finns tillgängliga för allmänheten. 
Offentliga myndighetshandlingar som kan citeras utan samtycke (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

I det fall som intervjuer och go-alongs har genomförts har jag varit tydlig med att informera om studiens 
syfte och låtit informanterna själva bestämma över sin medverkan i studien. Studiens validitet kräver inte att 
guidens namn publiceras och därigenom valde jag från start att behålla guiden som anonym, trots att hen inte 
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hade något bekymmer med publicering av namn. I intervjuerna har jag valt att i intervjun med en kubansk 
student benämna hen som Arkitektstudenten eftersom jag tyvärr inte haft möjlighet att återkoppla med hen 
efter det genomförda arbetet med hur jag använde hens uttalanden. Hen gav dock under intervjun sitt tillstånd 
att bli intervjuad med kunskapen om att det skulle användas till detta arbete. Mauro Rosi med koppling till 
UNESCO har blivit intervjuad utifrån sin yrkesroll och har därför framställts med fullständiga namn för att 
legitimera hans uttalanden. 
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KAPITEL FEM

Empiri

I detta avsnitt redogörs kortfattat innehållet i det empiriska materialet för att få en förståelse inför kommande 
analys. Meningen är att det empiriska materialet ska förstås utifrån den kontext som det är framställt i och tänkt 
att användas. En del i den kontext som berörs är utifrån det kubanska planeringssystemet och därför innehåller 
detta kapitel även en kortfattad redovisning av ovannämnda system.  

Valet av empiriskt material är av stor vikt då analysen av materialet ska kunna värderas utifrån autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman, 2011:498). I valet och avgränsning av empiri är 
studiens ontologiska förhållningssätt relevant att beröra. Valet av empiriskt material kan inte vara neutralt eller 
fristående från subjektiva värderingar (Walter, 2013:2). Detta eftersom materialet som studien baseras på utgår 
från vad jag, utifrån min egna kontext anser vara relevant utifrån det sammanhang som framställs. Mötet med 
andra människor under studiens gång har påverkat empirin både utifrån vad som sägs i intervjuer, men också 
val av specifika dokument utifrån planeringsexperter och dess kunskap om den kubanska planeringskontexten.
Utöver empirin som presenteras här, har jag läst flertalet dokument och diskuterat ämnet med insatta forskare 
för att få en bättre bild av Habana Viejas kontext och sammanhang, vilka inte kommit att vara en del i denna 
studies empiriska material. Empirin producerad genom kartläggningen och go-alongen har behandlats mer 
utförligt under metodkapitlet och kommer därför inte behandlas i detta kapitel. 

5.1 Bakgrund

5.1.1 Det kubanska planeringssystemet

Det kubanska planeringssystemet har en lång historia och redan 1593 reglerades bosättningar av “Law of the 
indies”(Segre, Coyula & Scarpaci, 1997:168). Efter det har flertalet lagar om markanvändning styrt Kubas fysiska 
planering. Under både 1700- och 1800-talet upprättades stadsplaner för att utveckla Havanna (García, 2016). I 
början av Kubas självständighet, mellan 1905 och 1919, togs flertalet stadsplaner fram, men dessa hade inte en 
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chans mot de rika spanska och amerikanska landägare som vid den tiden kontrollerade bostadsmarknaden (Segre, 
Coyula & Scarpaci, 1997:53). När den nya socialistregeringen implementerade regler för markanvändning samma 
år som de kom till makten (1959), kunde inte rika landägare inte längre kunde styra bostadsmarknaden (Segre, 
Coyula & Scarpaci, 1997:130). Marknaden slutade på så sätt vara en mekanism för att förvalta och tilldela mark. 
Tre år efter revolutionen, 1962, inrättade den socialistiska regeringen Institutet för fysisk planering (Instituto 
de Planificación Física, IPF), som innan revolutionen gått under namnet Fysiska rådet (Colantonio, 2006:328). 

Medan många socialistiska länder övergav sitt centralstyrda planeringssystem med Sovjetunionens fall 1989, 
valde Kuba att hålla uppe systemet och fortsätta med liknande centralstyrd struktur (Colantonio & Potter, 2006a:3). 
Sedan 1994 har IPF varit en del av det statliga ministeriet för ekonomi och planering (Colantonio, 2006:328). 
Institutet ansvarar för att genomföra, styra, och kontrollera lagstiftning och policys som utarbetats av regeringen 
gällande markanvändning (Colantonio, 2006:328). Det finns två underordnade instanser, provinsbyråer för fysisk 
planering (Dirección Provincial de Planificación Física, DPPF) och avdelningar för arkitektur och Urbanism 
(Departamentos de Arquitectura y Urbanismo, DAU), som samlar in statistik, kontrollerar byggprocessen på en 
lokal nivå och anpassar centralt tagna beslut till lokala förhållanden (Colantonio, 2006:328). 

De grundläggande planeringsinstrument som används på Kuba är översiktliga planer (scheman), planer och 
detaljerade studier (Colantonio, 2006:328). Översiktliga planer och planer för utveckling finns på nationell, 
regional och kommunal nivå (Colantonio, 2006:328). Den huvudsakliga skillnaden mellan översiktliga och 
planer är hur de tillämpas, översiktliga planer har en mer strategisk och övergripande funktion medan planer är 
inriktade på kortsiktig detaljplanering (Colantonio, 2006:328), likt de svenska översikts- och detaljplanerna. Det 
empiriska materialet som berör den kubanska stadsplaneringen räknas till de översiktliga planerna (scheman). 

Illustration 1: “Instruments and tools of physical planning in Cuba” (Colantonio & Potter, 2006a:197)
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5.1.2 The Office of the City Historian (OHCH)

I restaureringen och utvecklingen av Habana Vieja har The Office Of The City Historian (OHCH) varit en 
ledande aktör genom sina strategier för att skydda stadens kulturarv (Visser, 2002). Enheten grundades redan 
1938, men det var först i början av 1980-talet som organisationen började dokumentera och restaurera byggnader 
och monument i Habana Vieja (Visser, 2002). 1981 gav den kubanska regeringen OHCH finansiellt stöd för 
deras arbete i Habana Vieja och genom en serie av femåriga planer restaurerades kulturarv enligt internationella 
standarder för bevarande, vilket innebar att under de första tio åren restaurerades fyrtio byggnader (Visser, 
2002). Genom flertalet avtal med Kubas ministerråd fick OHCH dessutom särskilda rättsliga befogenheter 
för att främja en hållbar utveckling inom Habana Vieja, genom samarbete med både nationella och utländska 
enheter och företag och ingå ekonomiska partnerskap för att kunna finansiera sin verksamhet (Visser, 2002). 
Kostnaderna som tillkommer att hålla kulturarvet i gott skick och det globala trycket från turister gör att det 
statliga ansvaret delvis övergått till privata sektorer i andra länder (Starr, 2010:147), i fallet med OHCH har en 
statlig enhet sökt stöd utomlands. 

OHCH är en övergripande organisation med flertalet enheter knutna till sin verksamhet (se illustration 
nedan). Utöver sin restaureringsverksamhet så arbetar enheten även med socialt och kulturellt stöd (Visser, 
2002). OHCH har även inflytande över den fysiska planeringen i Habana Vieja. OHCHs underordnade 
förvaltning, Plan Maestro (i illustrationen benämnd Master Plan Team) i Havanna tar fram de strategiska 
planeringsdokument som i detta arbete analyseras. Plan Maestro var den enhet som jag under fältarbetet besökte 
och fick information om vilka plandokument som används vid stadsplaneringen.    

Illustration 2: “INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE HISTORIAN’S OFFICE OF HAVANA” (Robainas Barcia 1999:10)
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5.2 Empiriskt material

5.2.1 Plan Maestros myndighetsdokument

Plan Especiala De Desarrollo Integral 2030 (PEDI) (2016) 

 PEDI är ett instrument för markförvaltning som styr planeringen och stadsutvecklingen av Havannas 
stadskärna Habana Vieja fram till 2030. Enligt Plan Maestro (2016) tar dokumentet hänsyn till fem 
dimensioner inom planering: institutionella, kulturella, miljömässiga, ekonomiska och sociala. Dokumentet 
planeras att uppdateras var femte år för att anpassa planen till förändrade situationer som kan uppstå i Habana 
Vieja. 

Plan De Manejo Paisaje Cultural Bahía de La Habana Avance (Plan de Manejo) (2017) 
 Detta planeringsdokument är ett första steg i utvecklingsplanen av kulturlandskapet i Havana Bay och 
dess omgivningar. Utvecklingen av Habana Vieja, som del i Havana Bay påverkas därigenom av riktlinjerna i 
dokumentet när det används som verktyg i planeringen av landområdena i Habana Vieja. 

El Malecón Traducuional Plan Especial de Rehabilitación Integral Regulaciones Urbanísticas Centro Habana 
(Plan de Malecon) (2014) 
 Planen för restaurering och utveckling av gatan Malecón används vid både stadsplanering och vid 
utbildningen för arkitektstudenter. Malecón är en form av strandpromenad som sträcker sig längs vattnet 
från Habana Vieja och väster ut mot resten av Havanna. Dokumentet berör historiska byggnader och i fallet 
Habana Vieja är det utkanten av området som berörs av planen och är relevant vid utveckling av stadskärnan. 

5.2.2 UNESCOs dokument

Advisory Body Evaluation (ICOMOS) No. 204, Havana and its fortifications (1982)   
Nomineringsdokumentet upprättat av UNESCOs rådgivande organisation, ICOMOS, som här rättfärdigar 
beslutet att välja in Habana Vieja på världsarvslistan. 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2017) 
 Som dess namn antyder innehåller dokumentet riktlinjer för implementering av 
världsarvskonventionen. Ett dokument som kontinuerligt uppdateras för att reflektera dagens koncept, 
kunskap och erfarenheter från arbetet med världsarv. 

Culture & Development 2030 Agenda - Regional Work Plan for Culture in Latin America and the Caribbean 
UNESCO LAC 2016 - 2021 (2016) 
 En handling som diskuterar och förklarar UNESCOs arbete för kulturarvens utveckling och 
hållbarhet i Latinamerika och Karibien. Här betonas även vikten av att främja kultursektorn i länderna där 
världsarven är lokaliserade. 
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Map 1982 Old Havana and its Fortification - Map of inscribed property (1982) 
 Ursprungliga kartan som visar världsarvets utbredning i Havanna. 

Map 2016 Old Havana and its Fortification System - Map of inscribed property (2016) 
 Officiella kartan som definierar gränserna för världsarvet. Sedan den ursprungliga versionen har 
gränserna skiftat och kartan innefattar även buffertzoner. 

5.2.3 Gemensamma dokument

A SINGULAR EXPERIENCE Appraisals of the Integral Management Model of Old Havana, World Heritage 
Site (2006) 
 I detta dokument studeras 10 år av den rehabiliteringsprocess som Habana Vieja genomgått efter 
genomförandet av en ny förvaltningsmodell. Processer som till stor del grundas i rekommendationer från 
UNESCO. På så sätt är detta dokument relevant för att se relationen mellan Plan Maestro och UNESCO. 

Submission form - Best practice- Recognizing and rewarding best practice in management of World Heritage 
properties (2012) 
 Dokumentet grundas på ett initiativ från UNESCO, där länder vars förvaltningar av världsarv, som 
genomförts på ett innovativt sätt uppmärksammas (UNESCO, 2018d). Länderna där världsarvet är lokaliserat 
har själva besvara UNESCOs frågor om varför de ska förstås som en bästa praxis för förvaltning av världsarv. I 
detta dokumentet har Kuba besvarat kortfattat varför de bör erkännas som en bästa praxis.

5.2.4 Intervjuer

Mauro Rosi,  [Intervju 2018-03-27] 
 Chef för UNESCOs latinamerikanska och karibiska enhet. Rosi har arbetat för UNESCO i 28 år och 
har rollen som administratör för världsarv inom enheten. Han har bred kunskap om UNESCOs verksamhet 
och arbete.

Arkitektstudenten, [Intervju 2018-02-23] 
 Arkitektstudenten studerar arkitektur och planering på Universitet i Havanna, vilket gör hen skolad 
i en kubansk planeringskontext. Studenten har studerat 4 av 5 år på arkitektutbildningen och ska snart ut i 
arbetslivet. Med hjälp av arkitektstudenten kan jag stärka Plan Maestros ståndpunkter samt sätta hens bild 
av planeringen till en global kontext via UNESCOs material, vilket kan tänkas ge en mer nyanserad bild av 
materialet. 
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KAPITEL SEX

Analys

I detta avsnitt kommer jag analysera materialet införskaffat under intervjuerna, innehållsanalysen, go-alongen 
och kartläggningen. Mitt fältarbete i Habana Vieja gav tillsammans med studierna i Sverige upphov till en 
förståelse hur stadsrummet prioriteras och hur världsarvet och kulturen påverkar uppfattningen av stadsrummet. 
Mina utvalda upplevelser, fragment av Habana Vieja analyseras här tillsammans med offentligt material och kan 
på så sätt ge en bild av staden och dess narrativ. Analysen av empirin är organiserad från en mer generell till en 
mer platsspecifik nivå utifrån innehållsanalysens och arbetets tema samt studiens frågeställningar, för att kunna 
strukturera upp förståelsen av kulturarvet utifrån tematik och varierande skalnivåer.

Min tolkning av materialet sker utifrån studiens teoretiska ramverk, den historiska kontextualiseringen av 
Habana Vieja och de nyckelbegrepp som diskuterats i forskningsöversikten. Det intressanta är inte vad som 
framställs som rätt eller fel, utan vilken verklighet och kunskap som empirin representerar. Diskurser och narrativ 
har undersökts från det empiriska materialet och således underbyggt analysen. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är skapandet av kunskap och språk i ett socialt sammanhang framträdande. Därigenom blir det viktigt 
att i analysen sammankoppla språkbruk i det analyserade materialet. Då översättningar från spanska till svenska 
förekommit kommer citat från ursprungligen spanskt material citeras på svenska, medan övrigt engelskspråkigt 
material kommer återges på originalspråket. 

6.1 Övergripande nivå
I detta inledande avsnitt analyserar jag Habana Viejas förhållande till kulturarv, världsarv, gränser och 

stadsutveckling utifrån textbaserade källor samt de kompletterande intervjuerna på en mer övergripande nivå.  
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6.1.1 Habana Viejas kulturarv

Beskrivningar av Havannas förgångna är återkommande i Plan Maestros plandokument. I det strategiska 
dokumentet Plan de Malecon används en inte bara en inledande historisk bakgrund för att beskriva den historiska 
kontexten, utan flertalet avsnitt inleds och varvas med historiska återblickar (Plan Maestro, 2014:17-35,41,126-
129), detsamma gäller för Plan de Manejo som även har en (13 sidor lång) tidslinje som förtydligar narrativens 
relation till tid (2017:10-13,42-63,64-76). Dessa tillbakablickar fungerar som Habana Viejas utvalda narrativ. 
Med språkliga medel skapas en specifik verklighet och sanning (Quasthoff & Becker, 2005:1). Vikten av dessa 
berättande “sanningar” återkopplar till det socialkonstruktivistiska synsättet att förståelsen av världen är baserad 
på historiska och kulturella uppfattningar (Burr, 1995:3). Plan Maestro berättar om och förklarar det förgångna. 
Dessa bakgrundshistorier och idéer om Habana Viejas förflutna blir en teoretisk bakgrund som enligt Burns 
& Kahn (2005:viii) sedan måste tas hänsyn till vid stadsutvecklingen. Dessa historiska berättelser och narrativ 
skapar således en historisk kontext som underbygger Habana Viejas identitet och påverkar dess framtidsutsikter. 

Plandokumenten har tydliga kulturella utgångspunkter och kulturarv är ett närvarande ämne som beskrivs 
och återknyts till i alla tre plandokument. Plan Maestro är tydliga med att framföra kulturarv som ett flexibelt 
begrepp som innefattar flera aspekter. Följande citat inleder Masterplanen (PEDI): 

Den avgörande betydelsen av Habana Vieja ligger bland annat i den enorma koncentrationen av materiella och 

immateriella kulturarv som den innehar; och inte bara den lokala historien, som är riklig, men också extraordinära exempel 

på nationell historia (Plan Maestro, 2016:VII) 

Citatet ovan representerar hur det strategiska dokumenten som Plan Maestro tagit fram, redan från första 
sidan har en tydlig drivande kulturell agenda. Plan Maestro väljer att ta avstamp i historia och kulturarv för att 
kunna genomföra sina strategiska planer för Habana Vieja. Kulturarvet ska enligt dokumenten användas på flera 
nivåer och de genomsyrar flertalet strategier och policys som framförs i dokumenten. Representationen av vad 
kulturarv innebär är framträdande i det inledande citatet i PEDI. Den kulturella agendan tar stöd i en specifik syn 
av kulturarvet som både materiellt och immateriellt.  Plan Maestro uttrycker även att de vill främja medvetenhet 
om både materiella och immateriella kulturarv (Plan Maestro, 2017:86). Habana Vieja som kulturarv grundas 
således inte bara i solida objekt såsom byggnader och monument, utan också i immateriella berättelser och 
händelser. I Plan de Manejo struktureras immateriella tillgångar efter följande kategorier: Religion, Konstnärliga 
skapelser, Fritidsaktiviteter samt Normer och lagar (Plan Maestro, 2017:39), vilket tyder på en bredd i förståelsen 
av immateriella kulturarv. De immateriella kulturarven tillåts ta plats i stadsutvecklingen och presenteras med 
samma intresse som de materiella kulturarven. Men, uppfattningen om kulturarv har inte alltid sett likadan ut 
hos Plan Maestro. 

We have also changed the idea of culture, because before culture was religion, dance, food but culture is also a woman 

silking, so it has changed, the thought of culture is deep so it is more expensive, it is better, culture is everything and they 

[Plan Maestro] are really managing this concept. (Arkitektstudenten, 2018, [muntl.]) 

Den kubanska arkitektstudenten beskriver hur normer i det kubanska samhället förändrats och hur Plan 
Maestro genomfört förändringar i förhållandet till kultur och kulturarv. Det immateriella tillåts att framträda och 
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ta plats i den allmänt förespråkade kulturarvsdiskursen. Det måste dock understrykas att utvecklingen mot ett 
mer flexibelt förhållningssätt till kulturarv inte innebär att de materiella arven åsidosätts , då dessa fortfarande tar 
plats som bärare av historiskt arv.  I Plan Maestros arbete och kartläggning av Havana Bay, delas karteringen upp 
i tre huvudgrupper: kulturlandskapet, den materiella och immateriella arv. (Plan Maestro, 2017:38). Plan Maestro 
är på detta sätt progressiva i sitt arbete för kulturarvet och ser inte endast till en sida av kulturarvsdebatten. 

6.1.2 Kulturarv som resurs 

Ovanstående avsnitt framhäver diversiteten i kulturarvsbegreppet i Habana Vieja. Kulturarv tycks inneha en 
mängd olika attribut och användningsområden. Plan Maestro (2014:226) har i Plan de Malecon en ordbok som 
beskriver viktiga begrepp i dokumentet, däribland beskrivs “arkitektoniskt kulturarv” som en: 

Uppsättning av sociala och ekonomiska tillgångar, som utgör den historiska identiteten hos människor, vilka mottagit 

den som arv från tidigare generationer. (Plan Maestro, 2014:226)

Utifrån ovanstående beskrivning bedöms kulturarv vara tillgångar av olika slag, som tillsammans bygger upp 
en identitet för lokalbefolkningen. Kulturarven verkar fungera som resurs för att nå en mängd mål, vilket stämmer 
överens med det Scarpaci (2000a:276) förklarar, hur kulturarv kan härledas till användandet av det förflutna 
som en resurs. Masterplanen PEDI (Plan Maestro, 2016) är uppdelad i strategiska sektioner, under “Ekonomi” 
presenteras först sektionen “Kultur”, som även är den mest innehållsrika underrubriken till ekonomi, med flertalet 
mål och strategier. Kulturarvet framställs som centralt för att attrahera nya investerare. Investerare inom näringar 
som främjar utveckling av “den kreativa ekonomin, kulturindustri och kulturturism” (Plan Maestro, 2016:87). 
Den ekonomiska aspekten framgår även i Plan de Malecón, om något mer fokuserad på kulturarvets bevarande: 

Kommer det byggda arvet i denna sträckan av Malecón gå förlorad? [...] Finns det nya strategier, ekonomiska källor 

och projektgenomföranden med möjligheten att stoppa och vända försämringen? Traditionella Malecóns unika karaktär 

kräver en debatt och beslutsfattande om relevanta frågor om införandet av det moderna, genereringen och fångsten av 

kapitalvinster, lönsamma och sociala användningsområden, sysselsättning av egenföretagare (Plan Maestro, 2014:41)

I Plan de Malecón poängterar Plan Maestro behovet av ekonomiska resurser för revitaliseringen av gatan 
Malecón. Det talas om ekonomiska strukturer som behöver byggas upp för att rädda kulturarvet. Kapitalvinst, 
som inte klingar i samton med det socialistiska perspektivet Kuba utgått från sedan revolutionen antyder på en 
förändring i det politiska synsättet och den tidigare centraliserade ekonomiska styrningen av landet. Utifrån 
Colantonios & Potters (2006:67) resonemang genomförde den kubanska regeringen ekonomiska och institutionella 
reformer för att främja turism, med ett uttalat syfte att rädda revolutionens syfte, inte förvandla den (Colantonio 
& Potter, 2006:67), något som inte framträder utifrån analysen av materialet. En förändring som tycks skilja sig 
från Kubas föregående socialistiska ekonomiska intentioner. 

Nya begrepp som kreativa ekonomier och solidaritetföretagare, syftar till kultur som en resurs för produktion av varor 

och tjänster för att ge en inkomstkälla och förbättringar av livskvaliteten (Plan Maestro, 2014:98)
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I Plan de Malecón utvecklas resonemanget längre fram i dokumentet med citatet ovan, vilket ger uttryck 
för kulturarvet som en ekonomisk resurs, men också som en resurs för lokalborna, då kulturarvet förväntas 
förbättra livskvalitén samt ge ökade arbetsmöjligheter. Världsarvet har genererat över 13 000 jobb för Habana 
Viejas invånare (UNESCO & Master Plan, 2012:4), de flesta inom bygg- och turistsektorerna (UNESCO, Plan 
Maestro & Master Plan, 2006:115). Dessa arbetstillfällen framförs som ett mycket gynnsamt element för den 
sociala återhämtningen hos lokalbefolkningen (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:115).  Samtidigt 
uttrycker de gemensamma källorna att användandet av kulturarvet som en ekonomisk resurs har resulterat i att 
kubaners bostäder åsidosatts:

When heritage is viewed as a resource it is regrettable how often emphasis is placed, for obvious reasons, upon the 

profitable at the expense of the non-profitable, including the complex challenge of housing.  Almost all over the world there 

is difficulty and lack of progress in the field of housing and it would have been impossible for Old Havana to avoid this 

dilemma (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:154)

Utifrån ovanstående resonemang framställs turismen som en viktig resurs i stadsutvecklingen, samtidigt som 
den har negativa effekter på invånarnas välbefinnande, vilket kan anses stämma överens med Mattssons (2004:45) 
konstaterande att när kulturarv förstås utifrån ett konsumtionsperspektiv, betraktas kulturarven som en resurs för 
den ekonomiska marknaden. Kulturarvet kan då betraktas som en faktor som ska tilltala externa marknader, inte 
stärka de lokalinvånarnas välbefinnande. Riktlinjerna för fysisk utveckling har enligt Plan Maestro baserats på 
analyser som strävar att "uppnå en ekonomiskt effektiv, socialt rättvis, ekologiskt hållbar, styrbar och försvarlig stad" 
(Plan Maestro, 2014:44). Där framgår att kulturarvet ska användas som resurs för att bland annat stärka och befästa 
metoder för turism (Plan Maestro, 2014:44). Kulturarvet förväntas således bidra med ökad turism och därigenom 
förbättrad ekonomi. Turismen och kulturarvet vävs samman likt Turtinen (2006:153) beskrev som en del av den 
globaliserade turismen. De gemensamma källorna ser detta som en styrka och Habana Vieja framställs som en 
kraft som främjar “kulturturism” (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:216). Kulturvärden framställs 
som centrala värden som ska stärka Habana Viejas attraktionskraft som resmål och stärka landet rent ekonomiskt.

This entire cultural arsenal makes the Historical Centre of Havana City, an ideal place to increase tourism (UNESCO, 

Plan Maestro & Master Plan, 2006:97)

Utifrån ovanstående resonemang framställs turism som en självklar sektor att utveckla i Habana Vieja. Likt 
Hanh (2006:172) förklarar kan kulturarv således vara en ekonomisk resurs, eftersom de innebär en anledning 
för turister att besöka platsen. Vilket innebär att kulturarven konsumeras. Analysen av det empiriska materialet 
tyder på att turismen har påverkat den fysiska planeringen till en stor grad då flertalet strategier bottnar i 
ett turistintresse. Den politiska viljan tycks fokusera på en dominerande utveckling av turismsektorn. Den 
sammantagna bilden blir i enlighet med Scarpacis (2000a:276) resonemang, att kulturarv innebär användandet 
av det förgångna som en ekonomisk resurs, med hjälp av turismen. Nedan är ett utdrag på mål sammankopplade 
med kultur-turismutveckling:
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1.4.3 Främja utvecklingen av kreativa ekonomier, kulturindustrin och kulturturismen på ett sammanlänkat sätt (Plan 

Maestro, 2016:87)

2.8.2 Öka antalet aktiviteter med anknytning till turism: kultur, gastronomi och specialiserad handel, rekreation och 

fysisk kultur. (Plan Maestro, 2016:116)

2.8.3 utveckla andra former av turism. (Plan Maestro, 2016:117)

Turismen tillåts större plats än frågor om bostadsbebyggelse och sammankopplas ständigt med bevarandet av 
Habana Viejas kulturarv. På sikt verkar denna form av planering dela upp staden mellan turister och invånarna. 
De delar som idag renoverats ockuperas av olika former av turism-verksamheter; hotell, souvenirförsäljning, dyra 
restauranger och museum. Bostadsmiljöerna förblir slitna. Turisterna kan således få företräde i stadsrummet, vilket 
framkommer som tydligt i samband med bestämmelser av allmänna bostäder, där Plan Maestro (2014:249-250) 
i Plan de Malecón sammanfattat regler gällande bostadsförsörjning:

a) de lagliga boenden som inte är ägare, kommer förbli hyresgäster, genom att betala samma belopp som betalades 

eller motsvarande som bestämdes enligt prissystemet per kvadratmeter, tills staten bestämmer flytta dem till ett annat hem 

utanför turistzonen (Plan Maestro, 2014:249)

d) Uthyrningen av hus eller rum kommer kontrolleras av staten genom särskilt tillstånd att utföra verksamheter beviljad 

av representationen av ministeriet för turism (Plan Maestro, 2014:250)

Utdragen från Plan Maestros regelverk ovan tyder på en obalans mellan turister och boende i området. 
Staten kan välja att förflytta människor från deras hem till förmån för turismutvecklingen. Som framkom i 
forskningsöversikten finns det kritiker som menar att genom skapa värden som lockar köpstarka turister, främjas 
enskilda intressen framför social utveckling (Berglund, 2013:31). Ovanstående utdrag pekar på faktumet att om 
en byggnad kan användas till ett turistsyfte kan det väga tyngre än bostäder för lokalinvånarna. Detta indikerar en 
fortsatt utveckling likt den Colantonio och Potter (2006:73) beskriver, som har inneburit att turisternas intressen 
prioriteras i den fysiska planeringen framför lokalbornas behov.

The flow of national and international visitors, away from representing a threat, is one of the most significant sources 

of means for the restoration. (UNESCO & Master Plan, 2012:9)

Utifrån frågeställningen hur Plan Maestro arbetar för att förhindra turismen från negativa effekter på kulturarvets 
bevarande avslutar de sina resonemang med ovanstående citat. Utan turismen finns det inte tillräckliga medel för 
att restaurera bebyggelsen. De ekonomiska inkomsterna som turismen genererar gör det möjligt att restaurera och 
på så sätt bibehålla de historiska strukturerna, vilket resulterar i en paradox där den internationella inblandningen 
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är en förutsättning för Habana Viejas utveckling, samtidigt som den innebär ett hot. Social utveckling och 
turismutveckling framställs som två motpoler. I det gemensamma dokumentet A singular experience (UNESCO, 
Plan Maestro & Master Plan, 2006:223) heter ett avsnitt “Economic policy (Tourism) vs. social policy”, där en 
medvetenhet om turismens faror understryks, däribland benämns hinder för utvecklingen av sociala sektorer 
samt en tendens av homogenisering av den historiska stadskärnan. Problematiken med en homogenisering av 
kulturarvet har understrukits av tidigare forskning genom både Kamali (2013:9) och Ronström (2007), vilka 
beskriver hur detta grundas i den globala turismen. Trots detta beskrivs det i det gemensamma dokumentet hur 
ekonomin genererad av turismen ska hjälpa att stärka det kubanska kulturarvet och den kubanska identiteten: 

The Historical Centre’s tourism strategy seeks to define a type of cultural tourism which will fortify local memory (history), 

identity (culture) and multiculturalism (diversity). (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:224)

Bakom detta ställningstagande finns ett antagande att turismen förefaller som något positivt. Det finns en 
förväntan att turismen ska stärka kulturarvet. Det kulturella arvet framställs som en katalysator för utveckling av 
Habana Vieja (Plan Maestro, 2017:14). Likt Olsson (2014:89) lyfter fram, förväntas investeringar i kulturmiljöer 
innebära lokal och regional utveckling och stärkandet av turistnäringar. I citatet beskrivs kulturarvet bidra 
med förbättrad ekonomi och turism, vilket även i sin tur ska göra det möjligt att bevara kulturarvet. Specifika 
“betydande zoner för turism” etablerades 1995 för att säkerställa en utveckling som innebar ökade intäkter från 
turism (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:9). Huruvida detta har förbättrat och stärkt Habana Viejas 
kulturarv är svårt att bedöma. Under tio år har dock 33% av Habana Vieja återhämtat sig enligt den gemensamma 
källan (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:52).  Det är tydligt att Plan Maestros intentioner är att 
turiststrategierna ska befästa det lokala minnet. I citatet nedan skildras ett liknande förhållande till kulturarvet: 

När vi bevarar arvet sparar vi minnet av vårt folk (Plan Maestro, 2016:25)

Det finns med andra ord en förståelse för kulturarvet som en behållare av minnen. Förvisso innebär kulturarven 
att berättelser och minnen bevaras för framtiden att beskåda, men likt Kamalis (2013:10) och Salazars (2010:136) 
resonemang är kulturarv subjektiva och baserade på avsiktliga agendor. Kulturarv är inte självklara, eftersom de 
skapas i förutbestämda kontexter och för specifika syften, därav går det inte att bortse från den politik som formar 
uppfattningen av kulturarv (Turtinen, 2006:24, Olsson, 2014:92), då de minnen som bevaras bestäms av Plan 
Maestro. Kulturarv framställs således som en efterkonstruktion, ett koncept för att redovisa vad som kollektivt 
ska anses vara bevarandevärt och betydande för platsens identitet i nutid (Harvey, 2008:19). Något subjektivt förs 
över till en kollektiv norm. Habana Viejas kulturarv kan beskrivas som en del av en diskurs, en politisk process 
som utnämner något som just kulturarv.  

6.1.3 Världsarvsstatusen

UNESCOs världsarvsnominering avgränsar vad som ska anses vara ett bevarandevärt utifrån ett internationellt 
perspektiv. För att placeras på världsarvslistan måste platsen ifråga vara så pass exceptionell och viktig för 
mänskligheten att ansvaret för dess fortsatta existens anses vara av global betydelse (Mauro Rosi, 2018 [muntl.]). 
Baserat på det uttalandet kan UNESCO genom världsarvslistan förstås som en auktoriserad institution för 
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kulturarv, då de definierar vad kulturarv är, hur och varför de är viktiga samt hur de ska underhållas och 
användas (Smith, 2006:87). Internationellt sett är Habana Vieja således en stadskärna med stort internationellt 
intresse. För att kunna förankra det globala kulturarvet i studien är det önskvärt att förstå motiveringen bakom 
nomineringen till världsarvslistan. Varför är Habana Vieja ett världsarv? Vad gör platsen så unik att den kräver 
global uppmärksamhet? Habana Vieja tilldelades tillsammans med dess fortifikationer status som världsarv 1982 
(UNESCO, 2018b), med följande motivering. 

Kriterierna som UNESCOS expertråd ICOMOS, avslutar sin nominerings-motivering med går att återfinna 
i UNESCOs stadgar (står även utskrivna tillsammans med resterande åtta kriterier på sida 28-29 i arbetet) och 
är följande: 

IV - to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which 

illustrates (a) significant stage(s) in human history;

 

V - to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of 

a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under 

the impact of irreversible change; 

(UNESCO, 2018c)

Illustration 3, Habana Viejas världsarvsmotivering (UNESCO, 1982)
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Världsarvsnomineringen tar utgångspunkt i de spanska kolonisatörernas grundande av staden och avslutas 
med vikten av den tidiga (koloniala) torgstrukturen som än idag är närvarande i stadens utformning. Utifrån 
kriterium IV går det att förstå kolonialismen som en betydelsefull händelse i den mänskliga historien och det 
följande kriteriet, V, kan relateras till den kultur som uppstod med blandningen av folkslag som möttes på Kuba 
under kolonialismen, men baserat på nomineringen framgår en tydligare koppling till kolonialismen i sig. Detta 
resonemang är något jag återkommer till och fördjupar under avsnittet, Relationen till kolonialismen och det 
förflutna, senare i analysen. 

Utifrån nominering går det även att utröna UNESCOs förhållande till Habana Vieja som kulturarv. För 
att återkoppla med Plan Maestros bild av kulturarvet som ett mångfacetterat begrepp, har UNESCO en mer 
skiftande inställning till vad kulturarv innebär. Först och främst identifierar UNESCO Habana Viejas kulturarv 
som materiellt. Utifrån nomineringen ovan beskrivs de fyra torgen som karaktäristiska för Habana Viejas 
stadsutveckling och därigenom viktiga att bevara (UNESCO, 1982). Nedanstående avsnitt beskriver vad som 
ska räknas som “kulturarv” enligt UNESCO (2017:18): 

- monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an 

archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of Outstanding Universal Value 

from the point of view of history, art or science; 

- groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity 

or their place in the landscape, are of Outstanding Universal Value from the point of view of history, art or science; 

- sites: works of man or the combined works of nature and of man, and areas including archaeological sites which are 

of Outstanding Universal Value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view. 

Utsnittet från UNESCOs dokument ovan tyder ännu en gång på en materiell kulturarvssyn. Monument, 
grupper av byggnader och platser beskrivs alla utifrån ett materiellt perspektiv. Dessa kategorier kan förvisso 
tillskrivas mer komplexa immateriella attribut, likt Smith (2006:307) förklarar kan alla kulturarv förklaras 
som immateriella eftersom de skapas i en social process sammankopplad med händelser och minnen från en 
plats. UNESCOs beskrivning indikerar dock en materiell uppfattning. De kan även förstås utifrån uppsatsens 
definition av plats, “Platser är rum vilka människor har tillskrivit någon form av meningsfullhet” (Carter, Donald 
& Squires, 1993:xii), där kan Habana Vieja  tillskrivas både materiella och immateriella egenskaper. UNESCOs 
framträdande materiella perspektiv på kulturarv verkar förändrats sedan 1982. UNESCO framställer kulturarv 
som mer komplext och belyser även mer abstrakta, immateriella kulturarv. 

The cultural heritage, understood from a holistic perspective, including natural and cultural, tangible and intangible, 

movable and immovable heritage, is both a product and a process that provides societies with past and present attributes 

that should be transmitted to future generations. (UNESCO, 2016:23)

Själva beskriver UNESCO att världsarvslistan inte bara är en lista av monument, de menar att kulturarven 
måste hanteras utifrån människorna som lever i världsarvet (UNESCO, 2011:30), trots att deras definition endast 
beskriver materiella tillgångar som del i världsarvet och Habana Viejas nominering tyder på en materiell kulturarvssyn. 
Nomineringen kan i sin tur bottna i den materiella kulturarvsdiskurs som under tiden vid nomineringen var 



60

ledande. UNESCOs ambivalenta kulturarvssyn kan relateras till arbetets utgångspunkt i socialkonstruktivismens 
avsaknad av absolut kunskap. Utifrån det perspektivet förefaller det inte orimligt att UNESCO väljer en flexibel 
syn på kulturarv och tar hänsyn till immateriella kulturarv. Den inställningen kan dock innebära svårigheter 
när begreppet ska tolkas utifrån kulturarv som ska skyddas. När immateriella kulturarv ska skyddas krävs andra 
åtgärder än för materiella kulturarv. Således är det rimligt att UNESCOs syn på kulturarv är närmre den äldre 
synen på kulturarv, med materiella ting som kräver tydligare gränsdragningar. Likt den äldre praktiken tolkas de 
som något fysiskt,  en materiell fornlämning som kan identifieras och värderas  av experter (Olsson, 2014:92,100). 
Då den formen av kulturarvssyn bottnar i ett behov av omhändertagande och restaurering (Smith, 2006:17) kan 
UNESCO reducera kulturarv till ett hanterbart koncept.

6.1.4 Världsarvets inflytande i stadsförnyelse

Då UNESCO förklarat Habana Vieja som ett världsarv genom dess betydelse enligt de två kriterierna ålägger 
världsarvskonventionen den kubanska regeringen att skydda kulturarvet, anta policys som syftar till att stärka 
dess sociala funktion och integrera planeringsprogram för att skydda och restaurera dem (UNESCO, 2017:10).  
Skyddet, som beskrivs i citatet nedan, innebär dock först och främst nationella insatser och regelverk.  

 it is very important to have regulated framework that must be national, local, involving all the local communities but 

must also be confirmed to the needs which is defined internationally. This is a very specific characteristics, the regulatory 

framework is very wide in the world heritage site because when you have a site that is protected in a national level (Mauro 

Rosi, 2018, [muntl.]). 

Dessa nationella lagar ska dock ta hänsyn till UNESCOs globala definition av vad som behöver skyddas i Habana 
Vieja. Således finns det ingen gemensam lagstiftning för världsarv, endast riktlinjer och policys från UNESCO 
som appliceras i nationell lagstiftning. Istället baseras kulturarvet på en gemensam moral om vad som anses vara 
bevarandevärt, vilket tar uttryck i nomineringen av Habana Vieja till världsarv, där framställer UNESCO vad de 
anser vara bevarandevärt. Nomineringen, som i sin tur kan anses vara värdeladdad och implementera officiella 
narrativ om hur platsen bör beskrivas och förstås. Samtidigt går det att diskutera utifrån Santillo Frizells (2014:20) 
resonemang, att kulturarven hade inte varit kvar idag utan kulturskyddet. Samtidigt som skyddet är till nytta, 
kan det stärka globala narrativ, vilket komplicerar situationen mer än vad den specifika lagstiftningen pekar på. 

Because we have relying monitoring mechanism, so we don't monitor every year systematically all the sites. Only the 

site that occur to have specific issues, you know. We are informed by specialist, by the state themself etcetera, so somehow 

Havana we understand it is run correctly. Without major issues (Mauro Rosi, 2018, [muntl.])

Likt ovanstående citat belyser, är UNESCOs inblandning i förvaltningen av världsarvet endast nödvändig vid 
problematiska situationer. UNESCOs inflytande innebär ingen bestämmanderätt i planarbetet och den insyn 
som sker baseras på Habana Viejas behov av stöd. På så sätt går det att förstå världsarvsnomineringen mer som 
en symbolisk handling eller resurs som resulterar i andra former av inflytande än just lagstiftning. Likt Mauro 
Rosi (2018, [muntl.]) nedan utvecklar resonemanget om vilka fördelar som kommer med världsarvsstatusen:
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The advantages are of course that everybody will know about this site, this site will have a international renome an 

international image, who, wellknown image and this will you know confirm more value also to the more international 

attention (Maruo Rosi, 2018, [muntl.]) 

På så sätt kan inflytandet baseras på mer än bara direkt påverkan från lagar och förordningar. Uppmärksamheten 
kan innebära att fler väljer att besöka platsen, men också att internationella, normskapande uppfattningar projiceras 
på platsen. UNESCOs uttalade inflytande skiljer sig mellan dokumenten. Själva världsarvsnominering framställs 
dock genomgående som viktig för Habana Viejas framtida utveckling. Framförallt beskrivs etablerandet på den 
internationella arenan ytterst viktig för att kunna rädda Habana Viejas kulturarv: 

Historical centres must insert themselves into the international arena in order to rehabilitate themselves, for which they 

must be able to compete (obtain market share) and define their positioning (desired market position in relation to their 

competitors). (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:211)

Detta citat är ett exempel på hur kulturarv används för att positionera staden i ett större, globalt sammanhang. 
Internationaliseringen genom UNESCOs världsarvsnominering har genererat ekonomiska tillgångar som betalt för 
den fortsatta restaureringen. Trots att UNESCOs inflytande kan anses vara av stor vikt nämns inte deras insatser för 
Habana Vieja i Plan de Malecón-dokumentet. I Masterplanen (PEDI) beskrivs UNESCO som en av flera aktörer 
i arbetet med att främja medvetenhet, bevarande, rehabilitering och förbättring av materiella och immateriella 
kulturarv (Plan Maestro, 2016:87). Men hur UNESCO fungerar som aktör eller vad de bidrar med specificeras 
inte. Det nyaste tillskottet av strategiska dokument, Plan De Manejo, från 2017 framför betydligt mer inflytande 
från UNESCO och världsarvsnomineringens betydelse för staden och dess förnyelseprocess. Vilket visar på en 
stigande involvering av UNESCO i Habana Viejas stadsutveckling. I Plan de Manejo (Plan Maestro, 2017:32-33) 
framförs strategier grundade i UNESCOs konceptualisering av det kulturella arvet i Habana Vieja. Det strategiska 
dokumenten beskriver hur planens grundpelare, studier av landskapet, är erkända av UNESCO (Plan Maestro, 
2017:33), vilket således legitimerar planen utifrån ett globalt perspektiv. Dokumentets strategier sammankopplas 
med uttalanden, strategier och mål som UNESCO arbetat fram och UNESCO citeras, vilket tydliggör sambandet 
mellan strategierna och UNESCOs inflytande. Införlivandet av strategierna i Plan de Manejo beskrivs “tillåta 
verkligt och objektivt skydd och förbättring av ett kulturarv av global betydelse” (Plan Maestro , 2017:231). På så 
sätt belyses samarbetet mellan UNESCO och Plan Maestro på ett dominerande sätt till skillnad från de andra 
dokumenten från planenheten. I nedanstående citat från Plan de Manejo, görs det tydligt att utvecklingen ska 
samspela med det kulturella arvet som både internationellt och nationellt bör skyddas: 

Varje utvecklingsåtgärd för Havanas hamn måste ovillkorligen föregås av en klok hållning, som förenas med skyddet av 

det rika och varierande arv som det innehar, och det förståelse för det faktum att ursprunget och samexisterandet med gamla 

Havanna och dess befästningar, erkänts som ett nationalmonument 1978 och världsarv sedan 1982 (Plan Maestro, 2017:11) 

Det nationella skyddet samställs här med UNESCOs globala perspektiv och används för att motivera valen av 
utvecklingsåtgärder. UNESCOs perspektiv förklaras som relevant och faktumet att Habana Vieja är ett världsarv 
ska användas som grund i planarbetet. Som betonas av Bortolotto (2010:98) och Meskell, Liuzz & Brown 
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(2015:437)  verkar UNESCOs nominering resultera i förändringar som får politiska konsekvenser. I detta fall i 
den fysiska planeringen av Habana Vieja. Internationella och nationella aspekter tas hänsyn till, som i Habana 
Viejas fall antyder underbyggda kulturella narrativ från UNESCO.  

6.1.5 Relationen till kolonialism och det förflutna 

Habana Viejas relation till dess förflutna är en ständig påminnelse av kolonialismen. Utifrån tidigare del i 
analysen framgick kolonialismen som en vital historisk händelse utifrån UNESCOs världsarvsnominering. De 
koloniala berättelserna, byggnaderna och monumenten används som identitetsbyggande för Habana Viejas 
kulturarv. I användandet av kulturarv som resurs, blir det viktigt att förmedla specifika platser och berättelser som 
historiebärare. Likt Aronsson (2004:57) och Smiths (2006:50) resonemang att platsers historia inte är ett passivt 
återberättande. Innebörden av kolonialismen genomgår förändringar, då platsers historia är i konstant förändring 
och konstrueras efter nuvarande behov och förväntningar (Walter, 2013:28). Habana Vieja kan användas för flera 
underliggande syften och hanteras likt föregående avsnitt beskrev, som resurser. Bakomliggande politiska aspekter 
är grundläggande för skapandet av historia och kulturarv. Dessa sker kontinuerligt i en process av definitionen 
av det förgångna. Historien kan anses vara önskvärd utifrån specifika utvecklingsaspekter och ger potential och 
mening till stadens utveckling. I fallet Habana Vieja kan kolonialismen inte enkom konstateras som något negativt 
då den är en bärande del av hela Kubas historia. Den koloniala arkitekturens värde står ovan kolonisationens 
nedvärderande institutionella behandlande av kubaner. Det gemensamma dokumentet uttrycker följande: 

Colonial or not, it was felt that these monuments were to important to lose. The point of view was aesthetic, with Havana´s 

architecture being seen as a cultural fact and as monumental art (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:217)

Ovanstående citat pekar på att kolonialismens förtryck förbisågs av myndigheter och stadskärnan identifierades 
som en arkitektonisk skatt. Detta trots att tidigare forskning pekar på att de koloniala strukturernas bevarande 
ansågs av många vara ett politiskt budskap sammanlänkat till det förflutna kapitalistiska utnyttjandet (Scarpaci, 
2000a: 731). Det måste dock sättas i perspektiv att uttalandet kommer från en gemensam källa, vilket innebär 
påverkan av UNESCO koloniala syn på bevarande kan bli framträdande. 

Grunden till kolonialismens formande av Habana Vieja går att sätta i relation till Beauregards (2005:39) 
beskrivning av kolonisatörernas platsskapande, som innebar att upptäckarna tillskrev platsen med nya narrativ 
grundade i deras upplevelser av äventyr och erövring, trots att platsen innan deras upptäckt bestått av andra 
narrativa konstruktioner. Habana Viejas berättelser ersattes och förnyades, likt dagens utveckling, vilket innebar 
en form av diskursiv ersättning under tid (Beauregard, 2005:54). Likt UNESCO idag underbygger globala 
narrativ om staden som koloni, skapades narrativ under kolonialismen som hjälpte underbygga den koloniala 
ideologin och binda Kuba till de spanska kolonisatörerna (Neil, 2015:176). Det koloniala sammanhanget i 
Habana Vieja går tillsammans med Beauregards (2005:54) teori om platsens narrativ att göra mer komplex 
utifrån Foucaults (1986) teori om heterotopier. Situationen antyder att koloniernas funktion var heterotopiska 
speglingar av illusioner, eftersom platsen fick fungera som en kompensation (Foucault, 1986:8) till moderlandet. 
När spanjorernas diskurser, narrativ och kunskaper införlivades, ersattes den kubanska dåvarande identiteten med 
representationer för det spanska herraväldet. Habana Vieja blev en scen där den heterotopiska illusionen kunde 
utspelas. En användning som fortsatt att spegla Habana Vieja i nutid när platsen används för att illustrera en plats 
från en annan tid. Den globala agendan som förespråkar den koloniala arkitekturen som ett världsarv kan tänkas 
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påverka Habana Vieja och platsen förblir en illusion av något som inte existerar längre. Likt Foucaults (1986:7) 
fjärde princip kategoriseras platsen från dess förmåga att utesluta platsen från tidens gång. Habana Vieja blir låst 
i en kolonial tid. Istället för att innebära att den nya tiden har inverkan på platsens narrativ, låses Habana Vieja 
till den koloniala tiden och framstår således som en heterotopi. 

Det globala trycket från världsarvsnomineringen hjälpte att forma ett ramverk att arbeta inom för att skydda 
kolonial arkitektur. Politisk vilja och den ledande politiska diskursen får möjligheten att bestämma vad som 
ska vara bevarandevärt och fungera som grund till den förnyelseprocess som Habana Vieja genomgår. Under 
fältarbetets första dag möttes jag av informationsblad och kartor över “the colonial district”, vilket etablerade en 
tydligt kolonial utgångspunkt i konstruktionen av Habana Viejas identitet och bild utåt.

De 3 500 byggnader som utgör hela byggnationen [av Habana Vieja] utgår från olika perioder och stilar; representationen 

av byggnader från kolonialtiden (28% av det totala) och en dominerande grupp, bebyggelse byggd under de första republikanska 

decennierna, där det formella uttrycket räknas som neoklassisicm (56%) (Plan Maestro, 2016:31) 

Utifrån UNESCO må Habana Vieja framställas som kolonial, men går att utläsa en skillnad mellan de 
gemensamma och UNESCOs egna dokument från Plan Maestros dokument. Kolonialismen får inte samma 
uppmärksamhet och likt Plan Maestros citat ovan antyder, framställs staden som mycket mer än kolonial. 
Därigenom framkommer en tydlig skillnad i föreställningen av staden mellan Plan Maestro och UNESCO. 
Trots att staden grundades av kolonisatörer understryker Plan Maestro att bebyggelsen i stadskärnan inte bara är 
koloniala. Faktum är att bebyggelsen till allra största del är från den republikanska eran (tidigt 1900-tal) (Plan 
Maestro, 2016:31). Habana Vieja ska trots detta återge bilden av en kolonial tid, fastän bebyggelsen till största del 
inte har sitt ursprung i kolonialismen. Plan Maestros pluralistiska syn på Habana Viejas världsarv sätts i relation 
till den mer homogena utgångspunkt från UNESCO. De narrativ som tar plats i berättelsen om Habana Vieja 
och dess kulturarv bottnar i den spanska koloniseringen, men de anses inte vara ensamma skapare av Kubas 
kulturarv. Influenser från flertalet folkgrupper framställs som viktiga för utvecklingen av Habana Vieja:

With the exception of its almost exterminated natives, the rest of this territory inhabitants have been immigrants, from 

Spanish conquerors, the African slaves and chinese coolies, to the temporal immigrations of Europeans, north americans 

an Antilleans of the end of the XIX century and the beginning of the XX century. (UNESCO, Plan Maestro & Master 

Plan, 2006:3) 

I Habana Vieja skedde således möten mellan folkslag med ursprung från tidigare skilda kulturer. Utifrån den 
socialkonstruktivistiska teorin om kunskap- och normskapande genom social interaktion, är just mötet med andra 
människor centralt för att kunna utbyta kunskap och förstå varandra (Berger & Luckmann, 1967:44). Influenser 
från spanska kolonisatörer, afrikanska och kinesiska invandrare har tagit del i utvecklingen av det sociala och 
kulturella livet i Habana Vieja och tillsammans skapat sociala normer och principer. Mötet mellan människor 
framställs således som en central utgångspunkt i Habana Viejas förgångna. 

Som en epilog kan det sägas att Havannas hamn var Kubas dörr till världen långt in på nittonhundratalet. Genom 

den kom de spanska erövrarna på vågorna, europeiska emigranter på jakt efter nya horisonter, genom den kom de lidande 
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slavarna bortdrivna från den svarta kontinenten, de kinesiska kulierna och andra etniska grupper som tillsammans under 

århundraden bildade den kubanska nationaliteten. (Plan Maestro, 2017:63)

I citatet ovan understryker Plan Maestro den historiska betydelsen av Havannas hamn. Mötet mellan alla dessa 
människor skapade en kulturell mix, som enligt Plan Maestro (2017:11) har varit avgörande för uppbyggnaden av 
den kubanska identiteten. Dock framgår det av världsarvsnomnineringen från 1982 (se karta 7) att nomineringen 
ej betraktade Havannas hamn som ett viktigt kulturarv(UNESCO, 1982a). Emellertid har kartan uppdaterats 
2016 (se karta 8) och gränserna har förlängts och täcker idag även hamnen (UNESCO, 2016b). På så sätt har en 
förändring i syn på vad som anses bevarandevärt skett i Habana Vieja och genom att framföra hamnens historiska 
vikt legitimerar Plan Maestro sina egna planstrategier. Platsens narrativ ersätts och förnyas och fungerar som 
diskursiva ersättningar tillsammans med tidens gång (Beauregard, 2005:54). På så sätt fastställer dokumentet 
officiella diskurser med narrativ. Likt Quasthoff & Becker (2005:1) framför, blir berättelserna en process som 
skapar en särskild verklighet och sanning. Narrativen och historierna som framförs som viktiga etablerar en norm 
hos befolkningen. Genom att välja bland det förgångna och ta ut det som passar formas nästkommande generation 
efter valen av vilka historier som berättas och framställs som viktiga (Walter, 2013:25). Lite krasst kan man säga 
att platser eller objekt som stämmer in i stadens önskvärda utveckling framställs som extra viktiga kulturarv för 
stunden. Dessa förändras, konstrueras och rekonstrueras och kan även uteslutas för att framställda en specifik av 
stadens historia. Detta stämmer överens med Walters (2013:28) resonemang att historiska narrativ inte är exakta 
skildringar av det förgångna, utan konstruerade efter dagens behov och förväntningar. Således försätts Havannas 
hamn i rampljuset och anses vara viktig för staden, igen. 

6.1.6 Platsens utsträckning 

Komplexiteten med att nominera en hel stadsdel till ett världsarv är omfattande. En stadsdel består av en stor 
variation av byggnader, platser och människor. Habana Vieja har en uppsjö av byggnader med olika arkitektoniska 
stilar. Är alla dessa attribut och narrativ som staden består av relevanta att föra vidare till våra framtida generationer? 
Enligt den gemensamma utgåvan från UNESCO och Plan Maestro anses 1/5 av den historiska stadskärnan vara av 
stort bevarandevärde (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:33). Således är 4/5 inte relevant utifrån en 
bevarande synpunkt. Trots detta visar både kartan från 1982 (se nästa sida) och den uppdatera kartan från 2016 
(se nästa sida) att hela stadsområdet ska benämnas som världsarv. I nomineringen till världsarvslistan beskrivs 
inte hela stadsstrukturen, utan stadens fyra torg samt bebyggelse från 1600- och 1800-talen nämns  (UNESCO, 
1982:1-2).  I forskningsöversikten framgick att kulturarv är svårdefinierade och att det handlar ofta om flera 
aspekter av kulturen som ska bevaras. Detta kan förstås utifrån Dripps (2005:71) teori att platser kan ses som 
nätverk av saker som överlappar, väver samman och konstant byter form (Dripps, 2005:71). Kulturarv framställs 
därigenom sällan som singulära utan består av flertalet aspekter och är således flertaliga i sig själva. Habana Vieja 
är nominerat som ett kulturarv, men består samtidigt flera. En hel stad och dess komplexitet framförs i PEDI 
genom strategier för olika delar av Habana Vieja (Plan Maestro, 2016). 

The delineation of boundaries is an essential requirement in the establishment of effective protection of nominated 

properties. Boundaries should be drawn to incorporate all the attributes that convey the Outstanding Universal Value and 

to ensure the integrity and/or authenticity of the property. (UNESCO, 2017:30)
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I citatet ovan beskriver UNESCO dock relevansen att avgränsa världsarvet för att göra det hanterbart och 
kunna säkerställa “effektivt skydd”. Således är det underligt att en hel stad nomineras, vilket gör gränsdragningen 
mindre hanterbar och mer flexibel. Emellertid går gränsdragningen av en hel stad istället för singulära objekt 
relatera till Burns & Kahn (2005:xii) konstaterande att det går inte att uppleva ett designprojekt helt isolerat, 
utan det är alltid i relation till det omkringliggande. De kvalitéer som upplevs av Haba Viejas kulturarv är större 
än bara specifika materiella byggnader. Något som talar emot att UNESCO skulle utgå från Burns och Kahns 
(2005:xii, viii) teori är att i och med platsens sammanhang är det viktigt med en förståelse att platsen påverkar 
både inom och utom sina egna gränser och därför bör gränserna vara mer flexibla.

De gränser som sätts för Habana Vieja som kulturarv bottnar även i avgränsningen av de narrativ som får 
beskriva platsen, vilket går i linje med Walters (2013:4) perspektiv på exkludering och inkludering av vissa 
attribut och narrativ sätter gränser för uppfattningen om en plats. Det handlar om en konkretisering av var som 
anses vara relevant (Walter, 2013:14). De tre styrdokument som används i planeringen av Habana Vieja har 
inte världsarvsplatsen som tydlig avgränsning, istället tar dokumenten hänsyn till platser utanför Habana Viejas 
gränser. Havanna ses i ett större perspektiv än bara den koloniala stadskärnan. 

Karta 7, Nomineringskartan från 1982, med andra gränser och kategorier (UNESCO, 1982a)

Karta 8, Uppdaterade världsarvskartan från 2016, med nya gränser (UNESCO, 2016b)
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6.2 Plats-specifik nivå

 I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån  dess platsspecifika attribut och företeelser. 
Då arbetet avgränsats till Habana Vieja kunde mer platsspecifikt empiriskt material från fältarbetet kombineras 
med dokumentets emellanåt bredare utgångspunkter för hela Havana som stad. Upplevelserna från fältarbetet 
hjälpte således mig som forskare att fördjupa förståelsen för kulturarvens användningsområde i stadskärnan och 
analysera fallet Habana Vieja.

6.2.1 Gaturummen som del i kulturarvet 

 Fältarbetet i Habana Vieja påvisade stora kontraster. Det framkom tydligt när jag rörde mig i 
gaturummen att stadsdelar och gator hade olika prioriteringsnivåer för restaurering och stadsutveckling. Cuba 
street, som jag blivit informerad om under intervjun med arkitektstudenten, visade sig vara ett givande exempel 
på hur prioriteringen av renoveringen av Habana Vieja kan se ut. Cuba street sträcker sig från norr till söder 
(se karta 9 & 10) och passerar både bostadsområden och offentliga torg. Gatan har stora interna skillnader och 
kontrasterna är stora från början till slutet av gatan. Genom att gå söderut från gatans start i norr framkommer 
faktumet att de första 2/3 av gatan är renoverad, ren och full av människor, mestadels turister. Där gatan Luz 
skär genom Cuba street avtar renoveringarna och endast lokalbefolkningen rör sig i gaturummet. Upplevelsen 
av gatan går från renoverade och omhändertagna byggnader med användningsområden för turister, hotell, 
restauranger, affärer och museum till slitna och fallfärdiga bostäder. 

Således är Cuba street ett exempel på en gata som skiljer sig internt beroende på användare. Fältarbetet 
tydliggjorde att det finns gator som i sin helhet representerar bristen på renoverade byggnader i bostadsområden 
och gator som istället har helrenoverad bebyggelse med fokus på turism. Acosta street (se karta 9 & 10) består 
iprincip endast av sliten bebyggelse i stort behov av renoveringen (med ett fåtal undantag där gatan korsas av 
gator med koppling till konsumtion och turism) och bebyggelsen längs O’Reilly är färdigrenoverad alternativt 
under renovering. Illustrationen på sida 68 visar stillbilder från fältarbetet, sammanlänkade med respektive gata. 
Med hjälp av illustrationen går det att utläsa de stora kontrasterna som Habana Viejas gaturum utgör i relation 
till renoveringar; Cuba streets tvådelade tillstånd, O´Reillys renoveringar och Acostas slitna förhållanden. De 
norra och nordöstra delarna av Habana Vieja speglar en renoverad stadsdel med mycker service, medan de södra 
halvan av Habana Vieja består mestadels av slitna bostäder. 

Illustration 4, Anteckningar från fältarbetet som beskriver förändringar på Cuba street. 
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Foto 1, Korsningen Luz street - Cuba street, som visar en sliten stadsmiljö. 



68

CUBA

ACOSTA

O´REI
LLY 

(Pre
sidente Zayas)

Illustration 5, Bilder från Habana Viejas, som visar på stora skillnader i byggnadernas status. 
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Observationerna på plats i Habana Vieja går att sätta i perspektiv till de utredningar och strategier som 
framförs i planeringsdokumenten. Utifrån PEDIs mer övergripande strategier (se karta 9 och illustration 6) 
förefaller intentionerna stämma överens med vad som renoverats och vad som förfaller i väntan på renoveringar. 

 I fallet med PEDIs prioriteringskarta (karta 10), som visar graden av bebyggelsens kulturarvsvärde 
stämmer inte prioriteringarna till fullo. I prioriteringskartan har varje byggnad i Habana Vieja klassificerats efter 
en fyrgradig skala vilket i sin tur påverkar vilka restriktioner som gäller vid renovering (Plan Maestro, 2016:32). 
Klassificeringen är lagstadgad genom monumentlagen från 1979 och ska i enlighet med den kategoriseras efter de 
sociala och kulturella intressen av byggnaden (Plan Maestro, 2014:224). Drygt 500 byggnader klassificeras med 
skyddsnivå I och II, dessa är därigenom förknippade med det högsta kulturarvsvärdet (Plan Maestro, 2016:31). 
Dessa nivåer innebär att förändringar av bebyggelsen är ytters begränsad. Ytterligare 2 500 byggnader klassificeras 
med III:e graden av skydd, vilket tillåter större modifieringar av stadsbilden (Plan Maestro, 2016:31,106). 
Den resterande bebyggelsen räknas till den lägsta graden av skydd, kategori IV. Lägsta skyddet innebär att 
ändringar av bebyggelsen och markanvändningen inte påverkar områdets exceptionella landskapsvärderingar 
och förändringar accepteras (Plan MaestroI, 2016:106). Således lägger Plan Maestro vikt vid att bibehålla cirka 
en 1/5 av bebyggelsen med samma stil och användning.

En stor del av bebyggelsen utanför den gamla stadsmuren anses vara av högsta grad bevarandevärde 
tillsammans med bebyggelse i anslutning till någon av de fem torgen. Geografiskt sett har den östra delen av 
Habana Vieja större andel bebyggelse i nivå I (se karta 10). Utöver den specifika kartläggningen av varje enskild 
byggnad i Habana Vieja har Plan Maestro mer övergripande strategier för prioritering av stadsutveckling och 
förnyelse (se karta 9 och illustration 6). De övergripande strategierna pekar ut specifika gatustråk och torg, 
däribland O´Reilly street, Calle San Ignacio e Inquisador och Plaza del Cristo. Gatorna är sammankopplade 
med historiska platser som framställs som viktiga kulturarv (O´Reilly = Plaza del Armas, Calle San Ignacio e 
Inquisador = Plaza Vieja) och torget Plaza del Cristo anses vara viktigt som Habana Viejas femte torg. Alla dessa 
platser har en inriktning på försäljning, restaurangverksamhet och liknande sektorer som tilltalar turister. 

O´Reilly framställs således inneha hög prioritering vid stadsutvecklingen, men består av färre byggnader 
med hög grad av bevarandevärde än andra gator med lägre prioritering. Detta lyfter fram resonemanget att 
i det övergripande sammanhanget anses en gata med stor andel turistverksamheter som i sin tur kan leda till 
ekonomiska förbättringar prioriteras framför annan form av restaurering. Synen på bevarande eller exploatering 
kan således skiljas markant mellan allmänna platser, anpassade för turister och kommers och bostäder för 
lokalinvånarna. De historiska torgen fungerar som utgångspunkter för renoveringen och de vägar som leder 
till torgen har större betydelse för utvecklingen av kulturarvet än de gator som ligger längre ifrån torgen. 
Kombinationen av dessa attribut medför att områden långt från från torgen, utan sammanlänkande gator har 
en lägre prioritering av renovering. 
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Illustration 7, Illustration från Plan Maestro, Bilden är modifiering av författaren där två bilder har sammanfogats (Plan Maestro, 

2016:190-191)
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Karta 9, Prioritering av strategier, där sträckorna som studerades under fältarbetet har adderats (Plan Maestro, 2016:187). 
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1. PRESENTACIÓN DEL TERRITORIO

GRADOS DE PROTECCIÓN

ACOSTA

O´REILLY
(Presidente Zayas)

CUBA

Karta 10, Byggnadsinventering med prioritering av bebyggelse, där sträckorna som studerades under fältarbetet har adderats (Plan 

Maestro, 2016:32)
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6.2.2 Renoveringar 

Habana Vieja genomgår likt andra städer och stadskärnor en ständig förnyelse, det rivs, byggs nytt och 
renoveras. Utifrån fältarbetet framgick det att i denna förnyelse- och renoveringsprocess är ett vanligt 
förekommande fenomen att byggnadsfasader bibehålls och husens innanmäte rivs (se illustration 7 och foto 
2, 3, 4). Fasaderna framstår som en kuliss som bibehåller gaturummets historiska karaktär och ger uttryck för 
byggnadens stil, arkitektur och användningsområde. Människor som rör sig i staden använder sig av fasaderna 
för att bedöma, förstå och relatera till staden som plats. Den materiella bilden av kulturarvet förankras likt Smith 
(2006:31) beskriver för att förenkla konceptet kulturarv och gör det hanterbart för allmänheten. Fysiska objekt 
såsom fasader kan enkelt relateras till och skapa en bild av staden underbygga en identitet.

Fasaderna fungerar som en sköld samtidigt som den kan spegla byggnadens innehåll. På så sätt kan fasaden 
framställas som ett samband mellan byggnadens inre och yttre. De som rör sig på gatorna relaterar till fasaderna 
som en del i gaturummet, de som bor i byggnaden ser fasaden som en del av sin fastighet, en del av sitt 
hem. Fasaderna kan relateras till både allmänheten och till privatpersoner. Fasaden måste korsas för att komma 
in i det privata utrymmet och på samma sätt användas som passage för att gå från det privata ut till den 
offentliga rummet. Således har fasaderna har en komplex betydelse för det kubanska kulturarvet och därigenom 
stadsutvecklingen och restaureringen av Habana Vieja. 

Illustration 7, Skisser och anteckningar från kartläggningen som visar fasader utan innanmäte. 
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Foto 2, Byggnadsfasad utan innanmäte från Acosta street. 



75

Foto 3, Delar av fasad kvar på Inquisador street. 
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Byggnaderna utan innanmäte (se foto 2, 3, 4) framställer en fragmentarisk plats, där endast fasaden återstår 
och får representera byggnadens kulturella arv. De ensamma fasaderna illustrerar även en typ av stadsförnyelse 
med fokus på byggnadens representation och identitetsbyggande baserat på det förgångna. Fasaderna blir en 
kuliss. Det bör också uppmärksammas att bilderna är exempel på fenomenet, då det finns många fler byggnader i 
samma skick runt om på flertalet adresser i Habana Vieja. Likväl framkom det fler exempel på restaurering under 
fältarbetet och analysen av det resterande empiriska materialet. Illustration 8 och foto 5 på följande sida visar 
restaureringen av en byggnad från ett av Habana Viejas mest besökta turistmål, Plaza Vieja. Denna restaureringar 
innebar att inga originaldelar av bebyggelsens tidigare struktur återstod efter restaureringen. Frågan jag ställer 
mig är ifall det är möjligt att kalla det restaurering när det egentligen behandlar en form av nybyggnation, en 
kopia av det förgångna. 

Byggnaderna som renoverats utan att spara orginaldelar talar för en total avsaknad av materiellt kulturarv. De 
framgår som en iscensättning av stadens historia. Innebär bibehållandet av fasaderna att det egentliga kulturarvet 
har bevarats eller förminskas byggnadens och platsens autencitet, äkthet till skillnad från bebyggelsen som är 
nybyggd? Utifrån UNESCO hanteras inte autencitetsbegreppet i den formen av världsarv som Habana Vieja 
är nominerad som, utan hänsyn ska endast tas till i världsarv som uppfyller kriterium I och kriterium VI 
(UNESCO, 2017:27). Svårigheten som uppstår med ett större krav på autenticitet från UNESCOs sida är 
krav på verklighetstrogna och autentiska rekonstruktioner. Således kan det anses positivt att UNESCO ställer 
lägre krav på en stadskärna som består av vardagsliv. I gemensamma dokument uttrycks problematiken med att 
bibehålla staden som genomgående autentisk.

Foto 4, Byggnadsfasad utan innanmäte från O'Reilly street. 
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Illustration 8, Oigenkännbar byggnad före och efter restaurering (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:83)

Foto 5, Samma byggnad 19 februari 2018. 
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A return to the city´s origins is impossible, given that one is dealing with a protagonist seeking a way out of a situation 

of degradation through policy proposal which will lead to a new order (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 

2006:203)

Utifrån ovanstående citat antyder UNESCO och Plan Maestro gemensamt att autencitet inte kommer 
genomsyra Habana Viejas utveckling. I Habana Vieja finns inte så stora medel för att uppnå total autencitet när 
det kommer till renoveringar. Under go-alongen bad jag representanten för den tekniska enheten av Havanas 
restaureringsutbildning berätta om situationen angående byggnaderna med bortblåsta innanmäten med endast 
fasaderna kvar. Med stort eftertryck sa han “The style is very important”, ordvalet är intressant. Stil, inte äkthet 
eller autencitet. Det ska stilmässigt passa in. Han beskrev att byggnadernas skick ofta var bortom räddning 
och det är i många fall omöjligt att bevara byggnaden. Deras verksamhet innebär i många fall att imitera 
material och skapa illusioner av äkthet. Bebyggelsen blir således en representation, en karaktär som tycks passa 
in i Habana Viejas identitet. Individens upplevelse av platsen och i förlängning kulturarvet blir viktigare än 
autentiska faktorer (Mattsson, 2004:118). Dessa illusioner av äkthet går att relatera utifrån Foucaults (1986) 
teorier om heterotopias. Utifrån Foucaults (1986) perspektiv är det inte nödvändigt att förstå platser genom dess 
materiella innehåll, utan vad de återspeglar. Fasaderna kan således relateras till dess betydelse, inte dess yttre. De 
helrenoverade byggnaderna får på samma sätt representera en epok, utan att behöva förankras i dess materiella 
historia. Gaturummet blir således en form av pastisch, som ska representera en svunnen tid, inte direkt vara från 
tiden. Det fenomenet går att förklara med Foucaults (1986:6) fjärde princip, heterotopias förmåga att utesluta 
platsen från tidens påverkan, samtidigt som den existerar i nutid. 

Renoveringarna av Habana Viejas bebyggelse och stadsrum är således sammanvävt med framställandet 
av Habana Viejas identitet utåt. Platsen Habana Vieja kan beskrivas såsom Beauregard (2005:49) anser, en 
fragmenterad representation av platsens egentliga egenskaper och historier. En förlängning av Beauregards 
(2005:40) resonemanget skulle såeldes innebära att Habana Vieja fokuserar på betydelser som är förenliga med 
hur de vill att platsen ska framstå och vidare säljas in som, inte autencitet eller människors minnen från platsen.  

Under fältarbetet observerades även byggnader med fullt renoverade nedre plan, vars funktioner (bl.a. barer, 
restauranger, souvenirbutiker) främst tilltalade turister. Byggnadernas övre plan, innehållandes bostäder var till 
motsats från den renoverade nedervåningen, fallfärdiga (se bild 6 & 7). Fältarbetet innebar således upplevelser 
av Habana Vieja som stärker resonemanget UNESCO, Plan Maestro och Master Plan (2006:154) tar upp att 
turismen prioriteras framför lokalbefolkningens sociala liv och boendestandard. Utifrån Berglunds resonemang 
att fokusering på att locka turister missgynnar social utveckling (Berglund, 2013:31), kan renoveringarna 
av dessa kulturarvsbyggnader ses som ett sätt för restaureringarna av kulturarven att tilltala turister och inte 
värna om lokalbefolkningen. En företeelse som enligt tidigare forskning i Habana Vieja stämmer överens med 
kubanska regeringens avtagande bostadsprogram och ökande tillgång på hotell för turister (Colantonio & Potter, 
2006:70). Således framstår en situation där ytorna som skulle tilltala turister prioriterades framför en förhöjd 
boendestandard. Turtinen (2006:153) resonerar att kulturarv och turism är något som vävts samman och på 
många plan kan anses vara samma sak. I detta sammanhang kan renoveringarna av turismenheterna exemplifiera 
hur kulturarvens förnyelse sammanfaller med turismens intressen. 
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Foto 6, Övre plan helt förfallet, nedre plan används till  souvenirförsäljning. 
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Samtidigt som byggnaderna på bilderna ovan konkretiserar Habana Viejas obalans mellan turister och 
lokalinvånarna finns det aspekter som indikerar ökad social standard i relation till renoveringarna av kulturarvet. 
Under go-alongen visade guiden mig runt i Belen convent, en byggnad som restaurerats till förmån för 
äldrevårdsomsorg samt förskoleverksamhet (se bild 8 & 9). De äldre hade tillgång till träningsredskap, gratis 
glasögon och kunde sitta ner tillsammans i skuggan och spela domino. Byggnaden var välrenoverad och hade 
högre standard än andra byggnader som används av lokalbefolkningen. Restaureringen i förmån till dessa 
förbättringar i livskvalitet bekräftas det gemensamma dokumentet framtaget av UNESCO, Plan Maestro och 
Master Plan (2006:233). I dokumentet framgår även att renoveringen grundas i ett bidrag på 950 000 USD 
från UNESCO (UNESCO, Plan Maestro & Master Plan, 2006:233). Således framkom det att byggnader inte 
enkom renoveras till förmån för turismens utveckling. 

Guiden var tydlig med att beskriva att äldrevården innebar många förmåner, som alla var gratis. Samtidigt 
upplevde jag en undertryckt känsla av att guiden var väldigt bestämd att beskriva hur allt var bra och dölja 
det faktum att det finns delar av samhället som behöver utvecklas. I enlighet med Foucaults (2008:181) 
resonemang kan diskurser i samhället framgå både i det människor säger, men också det de väljer att inte säga. 
Kollektiva uppfattningar om hur det politiska (socialistiska) systemet på Kuba ska ta hand om sina medborgare 
uppfattar jag som en bakomliggande aspekt i guidens agerande. Samhällets diskurser formar en särskild bild av 
verkligheten (Burr, 1995:48) och särskilda ideal grundas i en kubansk kontext. Narrativen som guiden framför, 
med socialismens fördelar som centrala, kan antas likna Johanssons (2005:46) antagande att berättelser som 
skildras är nära sammankopplade med sociala normer och värderingar, vilket vidare innebär att den politiska 
kontext som guiden opererar ifrån har en kulturell förbindelse och därför bör guiden tolkas utifrån den politiska 
kubanska kontexten.

Foto 7, Renoverat nedre plan med caféverksamhet och slitet övre plan innehållandes bostäder.
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Illustration 9, Skisser på Belen convent från fältarbetet 

Foto 8, Ett renoverat Belen convent till höger i bilden. 
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Foto 9, Bild från vårdcentret för äldre i Belen convent, äldre människor som spelar domino. 
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6.2.3 Skyltning

I Habana Vieja är gatusskyltningen en intressant aspekt av kulturarvet, det sociala samspelet och skapandet av 
kunskap. Det finns flertalet gator med två namn. Gatan Brazil går även under det mer välkända namnet Teniente 
Rey, Paseo de Martí kallas Paseo de Prado eller endast Prado och O´Reilly går även under namnet Presidente 
Zayas. Det kursiverade namnen är inofficiella, gamla koloniala namn som under revolutionen ändrades 
(Arkitektstudenten, 2018, [muntl.]) För att ignoreras av befolkningen som behöll de äldre benämningarna. Då 
jag under fältarbetet förundrades över de två namnen, valde jag att följa upp med frågor om dess varande när jag 
intervjuade arkitektstudenten. 

Actually if you ask for directions and you say Teniente rey people will know it better than Brazil. It is more like a 

ideology, it is cultural (Arkitektstudenten, 2018 [muntl.])

I think I learned the name Brazil, in this semester. I had know idea it was called that, I have always known it as 

Teniente rey. [...] Like this street, everyone knows this as Prado, not Prado de José Marti. (Arkitektstudenten, 2018 

[muntl.])

Utifrån samtalet med arkitektstudenten uppkom en förståelse över namnens kulturella värde för invånarna 
i Habana Vieja. Gatunamnens funktion som identitetsbärare. Likt Beauregard (2005:39) argumenterar, är en 
plats en social konstruktion, grundad i upplevelser, minnen och erfarenheter. Bara för att myndigheter valde 
att byta ut namnen försvann inte dess användning och relation till befolkningen.  Befolkningens benämning av 
gatorna sträcker sig längre tillbaka än till revolutionen, gamla minnen och narrativ sitter i den kulturella sfären, i 
människornas vardag och liv. Detta går att sätta i relation till hur Walter (2013:24) förklarar att alla föds med ett 
förflutet, när en människa föds blir den placerad i en historiskt formad kultur och blir en del av ett samhälle med 
specifika normer. Således blir även dem som föds in i ett samhälle med de nya gatunamnen styrda av normerna 
i samhället och håller fast vid de äldre namnen.  

Smiths (2006:14) resonemang att sättet saker framställs genom språket kan ha en materiell påverkan då det 
finns en koppling mellan språk och de praktiker som senare används i den materiella världen, passar väl in i 
diskussionen då det under fältarbetet uppmärksammades även att själva skylten med gatunamnet såg olika ut 
beroende på vilket namn som presenterades. De revolutionära gatunamnen hade subtila skyltar medan de äldre, 
koloniala gatunamnen representerades med mer utstickande och utsmyckade skyltar, vilket i sin tur tillåter 
befolkningens norm ta större plats i det offentliga rummet. Den lokala kunskapen och diskursen breder ut sig 
och den kulturella aspekten tas hänsyn till. De informella narrativen och kunskapen har således getts till känna 
och tar plats i gaturummet. Valet av ord och språk är således inte neutrala, utan blir en kanal för att beskriva 
verkligheten. 
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Under kartläggningen av Habana Vieja observerades även ytterligare skyltning, informationsskyltar 
gällande Habana Viejas kulturarv (se bilder på nästa sida). Skyltningen guidar och informerar besökare och 
kan genom sin spridning av specifika narrativ därigenom påverka den globala uppfattningen av platsen när 
turister bildar en personlig uppfattning av platsen utifrån vad som uppges av skyltningen (Salazar, 2010:137). 
Skyltarna har utvald information som pekar ut det mest väsentliga enligt dagens kulturarvsdiskurs. Således deltar 
skyltningen i skapandet av den globala uppfattningen av platsen. Det ska dock understrykas att kulturarven 
framställs utifrån lokala perspektiv. Skyltarna i stadsrummet är oftast på spanska och informationen härleder 
till nationella företeelser. Icke-spansktalande turister får nöja sig med andrahandsinformation, eller ingen 
information alls. Dessa faktorer illustrerar därmed ett lokalt perspektiv. Den globala aktören UNESCO och dess 
världsarvsutnämning tar däremot inte stor plats i det fysiska stadsrummet. Endast en ytterst liten markör på en 
karta på Plaza Vieja framhäver Habana Vieja som världsarv (Se foto 14). Som Aronsson (2004:234) uttryckt 
har världsarvsutnämningarna olika grader av värde för olika platser. Habana Vieja har blivit en frontfigur för 
UNESCOs världsarv (Scarpaci & Portella, 2009:73) och tar emot mycket uppmärksamhet utan att själva utåt 
göra reklam för sig själva eller världsarvsnomineringen för den delen. I stadsrummen uppmärksammas sällan 
den globala utnämningen, istället ligger fokus på nationella kulturarvsyttringar. Utifrån tidigare analys framstår 
UNESCOs nominering som ett mer diskret uttryck i stadsbilden, medan de i strategierna tar större plats. 

Somliga av skyltarna bestod av kartor (se foto 13, 14) och underlättade således turisters orientering, vilket 
går att sätta i perspektiv till Mattssons (2004:117) resonemang att upplevelsen anses vara viktigt och förenklar 
konsumtionen av kulturarven. Konsumtionen bryter ner kulturarvet till hanterbara mängder och pekar 

Foto 10 & 11, Samma gata fast med två namn och två olika sorters skyltar. 
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ut dem på kartan. Skyltningen producerar Habana Vieja identitet, genom att den framställer det som bör 
uppmärksammas av stadsbilden, viktiga attribut och landmärken. Enligt Burrs (1995:48-49) resonemang kan 
bilder och foton vara en manifestation för en specifik diskurs. Därigenom går det att förstå dessa kartskyltar som 
en del i skapandet av Habana Viejas bild utåt. 

Foto 12, Skyltning som visar nationella arv, på spanska, på en husvägg på Plaza Vieja

Foto 13 & 14, Orienteringsskyltar, första från O´Reilly, andra på Plaza Vieja med en liten världsarvslogga. 
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KAPITEL SJU

Diskussion & Slutsats

I detta avslutande avsnitt kommer jag diskutera analysen på en mer generell nivå och svaren på studiens 
frågeställningar kommer sammanfattas. Implikationer och konsekvenser diskuteras för att fördjupa arbetet och 
bidra med en viss insikt för fortsatt planering av städer med relationer till kultur- och världsarv. 

 

7.1 Diskussion
I analysen framgår kulturarv som en central utgångspunkt i förnyelsen av Habana Vieja. Planeringsdokumenten 

återkopplar frekvent till kulturarv, vilka Plan Maestro definierar utifrån både materiella och immateriella 
perspektiv. Till skillnad från Plan Maestro framstår UNESCOs perspektiv som mer materiellt med försök till att 
underbygga immateriella aspekter och UNESCOs faktiska världsarvsnominering speglar en materiell kulturarvssyn. 
UNESCOs materialisering av kulturarvet i Habana Vieja kan anses problematiskt eftersom alla kulturella 
aspekter inte förstås som direkt synliga objekt enligt den samtida ledande kulturarvssyn. Dagens kontrasterande, 
immateriella och processinriktade förhållningssättet ligger nära socialkonstruktivismens förståelse av kunskap 
skapad genom socialt samspel, inte genom objektiva observationer (Berger & Luckmann, 1967:44). Att endast 
betrakta monument eller byggnader som materiella föremål och inte se till det komplexa nätverk av narrativ och 
upplevelser som är sammanbundna med platsen gör att kulturarvet kan mista kulturella aspekter. Således är det 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv fördelaktigt att bemöta det immateriella kulturarvets relationer 
till fysisk planering. Problematiken är dock att materiella och immateriella aspekter av kulturarvet uppfattas 
och förmedlas inte på samma nivå. För att kunna betrakta och förmedla de immateriella aspekterna kan fysiska 
objekt behöva användas. Således kan man dra slutsatsen att kulturarvsdebattens immateriella perspektiv passar 
bättre in i samhällslivet, medan det materiella är mer anpassat för institutioner och myndigheter. Svårigheten att 
relatera immateriella kulturarv till planering (Young, 2008:5,7) bemöts av Plan Maestro genom dess kulturella 
utgångspunkter och hjälper till att förändra relationen mellan kulturarv och stadsplanering.

Bakom konstruktionen av kulturarven finns aktörer med skilda avsikter. UNESCO med intresse att beskydda 
kulturarvet i fast form, fruset i en tid med koloniala kännetecken och Plan Maestro med intentioner som till 
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största del bottnar i skapandet av ekonomisk vinst och ökad turism. Kulturarven är således flexibla i sin roll och 
hanteras med utgångspunkt i dess värde utifrån framtida användningsområden för respektive aktör. UNESCOs 
avsikt att beskydda innebär inte att UNESCO tar en passiv roll i skapandet av Habana Viejas kulturella identitet, 
utan de kan förstås som en skapare av normativa narrativ relaterade till sina intentioner. UNESCO har ingen 
lagstadgad bestämmanderätt i stadsutvecklingen, utan världsarvsutnämningen framstår som symbolisk, grundad 
i den globala kulturarvsdiskurs UNESCO skapar som auktoriserad institution för kulturarv (Smith, 2006:87). 
UNESCO och Plan Maestro framkommer med skilda resonemang om kulturarvets grunder, med relationer 
till kolonialismen respektive en blandning av identiteter och kulturer. Plan Maestro väljer dock att i sitt senast 
publicerade plandokument tydligt sammankoppla sina stadsutvecklingsstrategier med UNESCOs mål och 
rekommendationer grundade i en annan typ av kulturarvssyn. Värdet av kolonialismen blir framträdande i 
stadsrummet då turisterna kan tänkas förvänta sig det världsarv som presenterats av UNESCO. Då Plan Maestro 
arbetar mot ökade ekonomiska inkomster utifrån just turismen kan detta få konsekvenser för hur kulturarvet 
framställs i förnyelsen av staden. Det globala perspektivet blir således framträdande och UNESCO förändrar 
kulturarvens roll och användning (Grundberg, 2005:271), vilket verifierar att UNESCO kan förstås som en 
institution som sätter agendan för vad som ska anses vara bevarandevärt och hur de ska underhållas (Smith, 2006:87)

Utifrån analysen framgår det att kulturarven inte hanteras separat, utan är integrerade i stadsförnyelsen. 
Kulturarven står inte som ensamma faktorer utan ställs i relation till den fysiska planeringen. Som utgångspunkt 
förmedlar strategierna i planeringsdokumenten Habana Vieja som ett kulturellt centrum som bör utvecklas 
utifrån kulturella kvalitéer. Detta i sin tur medför ett förhållningssätt där kulturarv förstås som en tillgång och 
inte som ett motstånd till ny stadsutveckling. Kulturarvets funktion som en tillgång bedöms vidare utifrån dess 
relation till samtiden. Habana Viejas hamn är ett exempel på att vad som anses vara ett bevarandevärt kulturarv 
har skiftat utifrån nya intentioner. I detta fall med nya avsikter att utveckla hamnområdet. Detta synliggör 
faktumet att kulturarven förklaras utifrån och tar stöd i framtida utveckling. I detta avseendet fungerar kulturarv 
som en efterkonstruktion som ska lyfta vad som ska anses bevarandevärt och betydande för platsens identitet i 
nutid (Harvey, 2008:19). Paralleller dras till det förgångna för att legitimera och motivera beslut om framtida 
förändringar och förhållanden i staden (Walter, 2013:7). På så sätt används det kulturella arvet för att marknadsföra 
en specifik bild av staden och hur den bör utvecklas. Således går det inte att bortse från den stadsutvecklings-
politik som formar uppfattningen av kulturarv (Turtinen, 2006:24, Olsson, 2014:92). Planerarna kontrollerar 
vilka narrativ som får ta plats efter vad som passar deras bild av förnyelsen av platsen (Beauregard, 2005:41). 
Således konstrueras och rekonstrueras Habana Viejas identitet utåt med hjälp av aktiverandet av specifika narrativ. 
Platsers historia är således inte ett passivt återberättande, utan den konstrueras för att ge mening och hantera 
förändringar (Aronsson, 2004:57, Smith, 2006:50). Den sammantagna förståelsen är att kulturarven och dess 
narrativ förstärker och underbygger stadsutvecklingen och ger den legitimitet.

Resonemanget att Habana Viejas kulturarv anpassas efter framtida stadsutveckling knyter an till heterotopier, 
som förändras tillsammans med förändringar av samhället (Foucault, 1986:5). Nya perspektiv på kunskap och 
normer styr och förändrar användningen och vad platsen speglar (Foucault, 1986:5). Habana Viejas föränderliga 
tillstånd speglar dess användning. Således behöver platser inte förstås genom dess innehåll, utan istället för vad de 
representerar eller återspeglar. På så sätt kan Habana Vieja förstås som en heterotopi. Den stad som framställs blir 
ett äkta världsarv (Ronström, 2007:126), inte det äkta Habana Vieja. Habana Vieja är en verklig plats som på så 
sätt formas av ideal som skiljer sig från den förgångna platsen som den är utsedd att reflektera (Foucault,1986:3-4). 
Planeringsdokument förser stadsplaneringen med riktlinjer för framtida stadsutveckling och sätter en politisk 
agenda för kulturarvens varande. Vilka kulturvärden som får synas och höras i den offentliga berättelsen av Habana 
Vieja styr stadsdelens framtid. Utifrån detta att bedöma har planernas institutionalisering av vad kulturarven 
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innebär låtit den officiella kulturarvsdiskursen vinna laga kraft (Sörlin, 2005:130). Således kan en plan ses som 
ett antaget narrativ (Walter, 2014:24). Etablerandet av ett kulturarv sker på så sätt från Plan Maestros processer.

I Habana Viejas fall antas världsarvsnomineringen innebära större global uppmärksamhet, ökad turism, starkare 
identitet och ökade ekonomiska resurser. Strategierna i plandokumenten reflekterar dessa förväntningar, vilket styr 
synen på kulturarvet. Analysen skildrar ett starkt resursinriktat förhållande mellan kulturarv och stadsutveckling. 
Detta visar marknadskrafter som en styrande faktor i användandet av kulturarven och stärker resonemanget att 
kulturarv förstås utifrån dess möjlighet till ökad konsumtion (Mattsson, 2004:45). Kulturarvet förstås således 
som en ekonomisk funktion. Platsen blir värderad som en kulturell produkt, med kulturarven som ett medel 
för att nå ekonomisk vinning, beroende på utgångspunkt framställs narrativen på olika sätt och får olika värde 
(Dripps, 2005:64). När kulturarvet inte framställs som en direkt resurs förekommer den i historiska återblickar 
för att underbygga en kubansk identitet som legitimerar framtida stadsutveckling. Således framställs inställning 
till bevarande baserad på dess funktion som resurs, snarare än dess funktion som bärare av ett arv.

Det som verkar skilja betydelsefulla platser från andra delar av staden förefaller inte alltid relaterat till kulturarvet 
i sig utan till ekonomiska resurser och möjligheter. Analysen visar att kulturarvsresonemanget inte alltid framgår 
som konsekvent, då prioriteringen av renovering och stadsutveckling utgår från viktiga stråk, inte de områden 
med störst andel byggnader av historiskt värde. Vad som sker är att andra aspekter än skyddet och bevarandet av 
kulturarven får företräde i utvecklingen av staden. Kulturarv används således för att underbygga identitet, men 
i fall av stadsutveckling blir det inte alltid det primära. Kulturarvens roll som resurser har flera dimensioner, 
men har i första hand ett fokus på ekonomi och turism. Stadens förnyelse ska ske efter turisternas behov och 
begär. Turismens relation till stadsutveckling ifrågasätts förvisso, men tillåts ändå spela en ledande roll och på 
så sätt underbygga globala förutsättningar, vilka tillåter turism styra kulturarvets varande i staden. Kulturarvens 
användningsområden tenderar således att tilltala externa marknader istället för främja invånarnas välbefinnande 
(Beauregard, 2013:31). Turismen skapar möjligheter, men försvårar också situationen för lokalbefolkningen. Detta 
bekräftar tidigare studier som klargör för turismens förtur i stadsutvecklingen (Colantonio & Potter, 2006:70). 

Analysen pekar på användandet av kulturarvet som en representativ bild utåt för besökare. Detta stämmer 
överens med uppfattningen att individens upplevelse av kulturarvet och platsen blir mer betydelsefull än autenticitet 
(Mattsson, 2004:118). Autenticiteten degraderas och upplevelsen av Habana Vieja som destination framhävs. 
En destination, där UNESCO som aktör stärker sambandet med Habana Viejas koloniala förflutna. Bevarande, 
som i detta fall inte sammankopplas med bevarandet av materiella autentiska byggnader, utan bevarandet av 
Habana Vieja som den en gång varit. Bevarandet av en tid, en heterotopi och därmed en plats som förstås som 
en icke-autentisk spegling av det förgångna (Foucault, 1986:4). Redan under kolonialismen speglade Habana 
Viejas attribut ideal från andra platser, vilket fortsatt genom dess kulturarv. Habana Vieja framställs utifrån dess 
förmåga att utesluta tid, samtidigt som platsen existerar i nutid. Platsen kan på så sätt förändras, så länge den 
representerar en kolonial, förgången tid.

Socialkonstruktivismen ger arbetet en utgångspunkt som är bunden till det sociala samspelet i en specifik 
kontext (Walsh, 2012:247), med avsaknaden av den definitiva sanningen (Burr, 1995:86). Det empiriska materialet 
som analyserades kan därigenom inte förstås som ren fakta, utan måste värderas utifrån dess kontext. Därför 
är Habana Viejas sammanhang centralt för att förstå kulturarven och de processer som stadsplanering försätter 
dem i. Habana Viejas identitet och en stor del av det kubanska kulturarvet i sig är född ur en kolonial kontext. 
Kolonialismen har agerat förtryckare vilket lett till stadens födelse ur ett eurocentriskt perspektiv. Likt förekomsten 
av stora skillnader mellan kolonisatörernas och kubanernas platser i staden under kolonialismen (García, 2016:34), 
förefaller den uppdelningen idag ligga mellan turister och kubaner. Den exkludering och utanförskap som 
under kolonialismen förtryckte kubanerna verkar bestå, fast i en ny form. UNESCOs världsarvsnominering tar 
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utgångspunkt i kolonialismens stadsbyggande, vilket innebär att kolonialismen ligger till grund för både sociala 
och estetiska uttryck i Habana Viejas kulturarv. Den samtida utvecklingen tar även utgångspunkt i Kubas post-
sovjetiska kontext, då Sovjetunionens fall tvingade landet att nyorientera sin politiska hållning och ett närmande 
mot väst skedde. Detta i sin tur överensstämmer med analysens skildring av de globala krafterna som verkar 
styra Habana Vieja bort från socialismen, samtidigt som den manifesteras i delar av staden med Belen convent, 
som fungerar som ett undantag till det generella mönstret. Således tenderar socialismen som efter revolutionen 
ansågs vara den drivande faktorn i utveckling av landet, förändrats till förmån för ett tydligt ekonomiskt och 
turistinriktat utvecklingsförslag. Linjerna mellan kapitalism och socialism verkar suddats ut och en gråzon har 
skapats med framträdande kapitalistiska tendenser. 

Sammanfattningsvis framstår stadsplanering i en världsarvskontext som komplext. I en globaliserad värld 
tillskrivs platser varierande narrativ, som de lokala och globala aktörerna både konstruerar, rekonstruerar och väljer 
ut. Dessa framträdande kulturarvsdiskurser reflekterar inte bara sociala relationer, utan utgör och styr dem också 
(Smith, 2006:14). Kulturarven genomgår inte bara fysiska förändringar i och med renoveringarna som sker, utan 
förändringar sker också i det sociala sammanhanget. De kulturella kvalitéerna och narrativen stämmer väl överens 
med den framtida utvecklingen, då dessa verkar producerats för att passa och legitimera stadens förnyelse. Utifrån 
ovanstående resonemang ska det förhållningssätt som finns till hur kulturarv förstås, förklaras som övergripande 
prioriteringar, vilka påverkar planeringen utifrån möjligheten att styra hur stadsutvecklingen ska ske. 

7.2 Slutsats
Arbetets utgångspunkt är att se hur uppfattningen av kulturarv samspelar med stadsutveckling i både en lokal 

och global kontext. I detta avsnitt framförs en sammanfattning av svaren på studiens frågeställningar, baserade 
på analysen av empirin. Således återknyter detta avsnitt till följande frågeställningar: 

• Hur definieras kulturarvets roll i stadsplaneringen? 

• Hur används kulturarvet i utvecklingen av den fysiska miljön?

• Hur samspelar UNESCOs globala intresse att skydda kulturmiljöer med stadsutveckling?

Kulturarv har inga absoluta attribut som styr, utan är flexibla utifrån olika sammanhang och aktörer. I Habana 
Viejas fall tas kulturarvet som regel i anspråk som en resurs. Den framträdande roll kulturarvet spelar som resurs 
är knuten till användandet av kulturarvet utifrån ekonomiska aspekter med inriktning mot turism. Turismen 
tillåts styra kulturarvets bevarandevärde genom dess funktion som handelsvara. Samtidigt används kulturarv som 
grundelement för förståelsen av stadens sammanhang och framtid. Specifika narrativ, platser och byggnader från 
det förgångna väljs ut och aktiveras. De utvalda kulturarven fungerar som en referensram och anpassas till den 
planerade stadsutvecklingen. På så sätt konstrueras kulturarvens historia efter behov och används för att legitimera 
framtida stadsomvandlingar i Habana Vieja. Förståelsen för kulturarvet och dess värde etablerar möjligheter för 
stadens förnyelse och följaktligen sätter den framtida utveckling agendan för hur det förgångna ska presenteras 
och värderas i vår samtid. Arbetets första och andra frågeställning vävs på så sätt samman eftersom kulturarvens 
varande och roll är villkorade utifrån dess möjlighet att användas för att skapa ekonomiska fördelar och legitimera 
stadsutveckling. 
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Både globala och lokala intressen påverkar hur kulturarven förstås och förklaras. Plan Maestro och UNESCO 
har båda en funktion som befäster kulturarvets betydelse och underbygger normer och diskurser i samhället. 
UNESCOs närvaro i det fysiska stadsrummet är väldigt begränsad, medan deras inflytande i stadsplaneringen 
är desto större i det senaste  strategiska dokumentet. Där verifierar Plan Maestro sina förslag utifrån UNESCOs 
utgångspunkter och tillåter den ström av turister som världsarvet innebär, ta större plats i utvecklingen av staden. 
UNESCO tillåts bekräfta hur kulturarvet ska uppfattas, vilket sätter agendan för vad som är bevarandevärt och 
bör skyddas. Sammantaget verkar globaliseringen i och med UNESCOs världsarvsnominering påverkat stadens 
utveckling och öppnat upp för politiska förändringar i både ekonomi, samhällsliv och stadsplanering. 

7.3 Slutliga reflektioner
I inledningen av detta arbete tar jag bland annat utgångspunkt i beskrivningen att världsarvsnomineringen 

1982 har präglat Habana Viejas renoveringar av arkitektoniskt arv (Colantonio och Potters, 2006:70). I ljuset 
av denna globala inblandning påverkas således förståelsen av stadens utveckling. Habana Vieja är ett exempel på 
en stad som försatts i ett större, globalt sammanhang när det kommer till kulturarv och stadsutveckling.

Då studien begränsats både av kursens omfattning på 30 högskolepoäng och det geografiska avståndet 
mellan Sverige och Kuba finns det ytterligare aspekter som kan undersökas. Vidare har arbetet har lett mig in på 
många intressanta spår som kan bli ämnen för framtida studier. Habana Vieja är bara en av Kubas åtta platser på 
världsarvslistan. Då Habana Vieja är en del av huvudstaden Havana har mycket av landets resurser för renovering 
och stadsförnyelse utförts där. Det hade varit intressant att se vilket samband förnyelsen av världsarvsstäderna 
Trinidad, Cienfuegos eller Santiago de Cuba har till världsarvsnomineringen och UNESCOs intresse att skydda 
städernas kulturarv. Skillnader, likheter och vilka former av kulturarv som där framställs som identitetsskapande. 
Nya besök till Kuba för att öka förståelsen av kulturarvsdiskuren är ofrånkomliga för att stilla min nyfikenhet.
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Bilagor
Bilaga 1- Questionnaire

Introductory:

• What is your background, work experience and education? 

• In which way are you involved in the world heritage site of Habana Vieja/Old Havana?

Habanas history: 

•  How would you describe Habanas history? 

Cultural heritage/World heritage:

•  What meaning do you think the World Heritage Status has for Habana and Cuba in general?

• If you think of the world heritage of Habana Vieja/Old Havana, what do you think about? Are there any 
certain places of extra importance/value? 

• Which plannings document are used to protect the world heritage site?  

•  How do you view the regulations aimed at protecting the world heritage? What is the purpose of such a 
regulatory framework? And are there any problematic situations that may arise as a result of these rules?

• What is the advantages and the disadvantages of the world heritage status? 

• In what way is the world heritage considered as a recourse? What is it expected to contribute with?

Urban development: 

• What attitude to cultural heritage do you think is present in the urban development?

• Can you share any personal experience on how the cultural heritage is affecting the city development?

•  Do you have any example of world heritage planning conflicts have been handled? What in your opinion, 
was the core of the conflict?

• How do you think the discussion about these issues(World heritage and urban development) is evolving? 
What interests have the most important role?

• How would you describe the changes Habana Vieja/Old Havana and Havana in general have gone through 
since 1982?

• What is your perspective on the tourism in Habana Vieja/Old Havana? 

• What challenges is Habana Vieja/Old Havana facing right now?
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Bilaga 2 - Originaltext och dess översättningar

• (Plan Maestro, 2016:VII)

La importancia vital de La Habana Vieja radica, entre otras cuestiones, en la enorme concentración de 
patrimonio cultural tangible e intangible que atesora; y ya no sólo de la historia local, que es profusa, sino también 
extraordinarios exponentes de la historia patria

      = 

Den avgörande betydelsen av Habana Vieja ligger bland annat i den enorma koncentrationen av materiella och 
immateriella kulturarv som den innehar; och inte bara den lokala historien, som är riklig, men också extraordinära 
exempel på nationell historia 

•  (Plan Maestro, 2017:34)

El paisaje es una realidad compleja, no solamente escenográfica; [es también el molde geográfico que, de alguna 
manera, determina las características de un territorio, lo singulariza y explica sus cualidades;] también incide 
directamente sobre las costumbres, hábitos y gustos del ser humano que lo habita y lo transforma.

      =

Landskapet är en komplex verklighet, inte bara scenografisk [...] Den påverkar direkt människors seder, vanor 
och smak och omvandlar den (Plan Maestro, 2017:34).

•  (Plan Maestro, 2014:226)

Conjunto de bienes sociales y económicos, que constituyen la identidad histórica del pueblo que lo ha recibido 
como legado de las generaciones pasadas.

      =

Uppsättning av sociala och ekonomiska tillgångar, som utgör den historiska identiteten hos människor, vilka 
mottagit den som arv från tidigare generationer. (Plan Maestro, 2014:226
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• (Plan Maestro, 2014:41)

¿Se perderá el patrimonio edificado de este tramo del Malecón? [...] ¿Existen nuevas estrategias, fuentes financieras 
y capacidad de instrumentación de proyectos para detener y revertir el deterioro? La singularidad del Malecón 
Tradicional obliga a un debate y a la toma de decisiones sobre temas relevantes como la inserción de lo moderno, 
la generación y captura de plusvalías, los usos rentables y sociales, el empleo de trabajadores por cuenta propia

      =

Kommer det byggda arvet i denna sträckan av Malecón gå förlorad? [...] Finns det nya strategier, ekonomiska 
källor och projektgenomföranden med möjligheten att stoppa och vända försämringen? Traditionella Malecons 
unika karaktär kräver en debatt och beslutsfattande om relevanta frågor om införandet av det moderna, genereringen 
och fångsten av kapitalvinster, lönsamma och sociala användningsområden, sysselsättning av egenföretagare (Plan 
Maestro, 2014:41)

• (Plan Maestro, 2014:98)

Los nuevos conceptos, como el de Economías Creativas y Emprendedores Solidarios, dirigidos hacia la 
Cultura, como recurso para la producción de bienes y servicios para propiciar fuentes de ingreso y mejoras de la 
calidad de vida

       =

Nya begrepp som kreativa ekonomier och solidaritetföretagare, syftar till kultur som en resurs för produktion 
av varor och tjänster för att ge en inkomstkälla och förbättringar av livskvaliteten (Plan Maestro, 2014:98)

 

• (Plan Maestro, 2016:87)

 

1.4.3 Potenciar el desarrollo de economías creativas, industrias culturales y turismo cultural, de manera 
eslabonada.

       =

[Mål] 1.4.3 Främja utvecklingen av kreativa ekonomier, kulturindustrin och kulturturismen på ett sammanlänkat 
sätt. (Plan Maestro, 2016:87)
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• (Plan Maestro, 2016:116)

 

2.8.2 Incrementar la cantidad de actividades asociadas al turismo: cultura, gastronomía y comercio especializado, 
recreación y cultura física

     = 

(Mål) 2.8.2 Öka antalet aktiviteter med anknytning till turism: kultur, gastronomi och specialiserad handel, 
rekreation och fysisk kultur(Plan Maestro, 2016:116)

 

• (Plan Maestro, 2016:117)

 

2.8.3 Desarrollar otras modalidades de turismo.

      =

(Mål) 2.8.3 utveckla andra former av turism. (Plan Maestro, 2016:117)

 

• (Plan Maestro, 2014:249)

 

a) Los ocupantes legales de vivienda que no sean propietarios, quedaran en las mismas en concepto de 
arrendatarios mediante el pago de la misma cantidad que vinieron abonando o de la que corresponda fijar según 
el sistema de precios por metros cuadrados, hasta tanto el estado decida reubicarlos en otra vivienda fuera de la 
zona turista.

       =

a) de lagliga boenden som inte är ägare, kommer förbli hyresgäster, genom att betala samma belopp som 
betalades eller motsvarande som bestämdes enligt prissystemet per kvadratmeter, tills staten bestämmer flytta 
dem till ett annat hem utanför turistzonen (Plan Maestro, 2014:249)

 

• (Plan Maestro, 2014:245)

 

d) El arrendamiento de viviendas o habitaciones será controlado por el estado mediante permiso especial para 
realizar esa actividad otorgado por la representación del ministerio de turismo-o

       =

d)  Uthyrningen av hus eller rum kommer kontrolleras av staten genom särskilt tillstånd att utföra verksamheter 
beviljad av representationen av ministeriet för turism (Plan Maestro, 2014:250)
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•  (Plan Maestro, 2017:11)

 

Cualquier acción de desarrollo del puerto habanero deberá ir necesariamente precedida de una sabia postura, 
que lo concilie con la salvaguarda del rico y diverso patrimonio que posee, y con el hecho de haber sido origen 
y coexistir con La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones, reconocidos como Monumento Nacional desde 
1978 y Patrimonio Mundial desde 1982.

      =

Varje utvecklingsåtgärd för Havanas hamn måste ovillkorligen föregås av en klok hållning, som förenas med 
skyddet av det rika och varierande arv som det innehar, och det förståelse för det faktum att ursprunget och 
samexisterandet med gamla Havanna och dess befästningar, erkänts som ett nationalmonument 1978 och världsarv 
sedan 1982. (Plan Maestro, 2017:11)

 

• (Plan Maestro, 2016:31)

Los 3 500 inmuebles que conforman el conjunto edificado responden a diversas épocas y estilos; destacando los 
representativos del período colonial (28 % del total) y un grupo dominante, construido en las primeras décadas 
republicanas, en los que prevalece la expresión formal neoclásica (56 %).

      =

De 3 500 byggnader som utgör hela byggnationen [av Habana Vieja] utgår från olika perioder och stilar; 
representationen av byggnader från kolonialtiden (28% av det totala) och en dominerande grupp, bebyggelse 
byggd under de första republikanska decennierna, där det formella uttrycket räknas som neoklassisicm (56%) 
(Plan Maestro, 2016:31).

 

• (Plan Maestro, 2017:63)

 

A manera de epílogo se puede decir que la rada habanera fue la puerta de Cuba al mundo hasta bien entrado 
el siglo xx. Por ella arribaron desde los conquistadores españoles hasta las oleadas de emigrantes europeos en 
busca de nuevos horizontes, pasando por los sufridos  esclavos arrancados del continente negro, los culíes chinos 
y otras etnias que a la vuelta de los siglos conformaron la nacionalidad cubana.

      =

Som en epilog kan det sägas att Havanas hamn var Kubas dörr till världen långt in på nittonhundratalet. 
Genom den kom de spanska erövrarna på vågorna, europeiska emigranter på jakt efter nya horisonter, genom 
den kom de lidande slavarna bortdrivna från den svarta kontinenten, de kinesiska kulierna och andra etniska 
grupper som tillsammans under århundraden bildade den kubanska nationaliteten. (Plan Maestro, 2017:63)
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• (Plan Maestro, 2016:25)

Cuando conservamos el patrimonio estamos salvando la memoria de nuestros pueblos

     =

När vi bevarar arvet sparar vi minnet av vårt folk (Plan Maestro, 2016:25)
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