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F ö r o r d  
För mig har kulturarv hittills varit ett ganska outforskat ämne, mitt val att närmare undersöka 
detta ämne i uppsatsen är något som har öppnat upp för nya perspektiv under arbetets gång, 
inte bara inom det faktiska ämnesområdet utan även på staden Karlskrona som jag bott i, i 
snart fem år. De berättelser och erfarenheter som personerna som medverkat i intervjuerna har 
delat med sig av både inom och utanför själva ämnet har varit väldigt intressant att ta del av 
och det har bidragit en hel del till att valet av att utforska kulturarvet i Karlskrona har känts 
helt rätt. Vissa saker kan man inte läsa sig till. Jag vill därför tacka samtliga deltagare som 
tagit sig tid för att ställa upp på intervjuerna som har varit mycket lärorika för mig att 
genomföra och inte minst ett tacksamt inslag i ett i övrigt ganska teoretiskt arbete. Tack även 
till Mikael Holmström för visat engagemang och som tog sig tid för att ge mig en guidad tur 
inne på marinbasen och möjlighet till att fota byggnader. 
 
Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till min handledare Karl Bergman som har hjälpt mig 
att få uppsatsen i rätt riktning och som bidragit med förslag på intressanta utgångspunkter och 
litteraturtips.  
 
 

Nicole Henriksdotter 
Karlskrona, maj 2015. 
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S a m m a n f a t t n i n g   
Syftet med denna masteruppsats i fysisk planering är att undersöka hur normer och 
värderingar formuleras och tolkas i planeringen, vad som värderas som bevarandevärt och vad 
som inte anses vara det. Samt hur planeringsnormer som baserats på en viss förståelse av 
kulturarv påverkar expansionsmöjligheter och stadsförnyelse i en stad. Uppsatsen tar avstamp 
i ett konstruktivistiskt perspektiv varpå historia och arv inte ses som absoluta kunskaper utan 
som konstruktioner baserade på personliga minnen och erfarenheter. Historia uppfattas ofta 
som något enbart förknippat med dåtid, men i uppsatsen betonas relationen mellan dåtid, 
nutid och framtid, och hur föreställningar om det förflutna likväl refererar till samtiden som 
till framtidsutsikter. Även om en plats lämnar få fysiska objekt att referera till i nutiden är det 
möjligt att utifrån personliga minnen skapa föreställningar om en plats, imaginära geografier, 
som bygger på erfarenheter och förutsättningar i nutiden. Kulturarv är inte alltid direkt eller 
fysiskt påtagligt varpå det lämnar både möjligheter till olika tolkningar och problematik i 
sättet det kan synliggöras på.  
 
Uppsatsen baseras på en fallstudie i världsarvsstaden Karlskrona där aktörer som på olika sätt 
är i kontakt med kulturarvet har intervjuats för att ge sin syn på Karlskronas arv och vad det 
innebär för såväl stadens bebyggda miljö som för dess framtida utveckling. För att undersöka 
detta har även ett antal strategiska dokument granskats som syftar till att vägleda framtida 
planering i Karlskrona. Formuleringarna kring kulturarvet förefaller vara abstrakta vilket gör 
det svårtytt vari beslut om motstående intressen rörande bevarande eller utveckling tas, på 
vilken nivå och på vilken grund de fattas. Konflikter som identifierats i intervjuerna erinrar 
om vikten av en demokratisk och transparent beslutsprocess som redogör för vilka tolkningar 
som gjorts eftersom kulturarvet tenderar att uppfattas olika och som därför kan leda till 
missförstånd som fördröjer beslutsprocesser.  
 
Nyckelord: Fysisk planering, kulturarv, världsarv, Karlskrona, planering, erfarenhetsrum, 
framtidshorisont, kulturarvssyn, imaginära miljöer. 
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1 .  U t g å n g s p u n k t e r  

Kapitelbild 1. Urverket på Amiralitetsklockstapeln i Karlskrona. 
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1.1 Inledning 
Intresset för ämnet i denna uppsats grundar sig i vilken syn på kulturarvet som ligger bakom 
tolkningar och värderingar av kulturhistoriska miljöer. Vissa miljöer och byggnader anses 
vara värdefulla medan andra blir föremål för rivning eller exploatering och framtida 
utveckling av städer. Men vilka bakomliggande tolkningar och värderingar ligger bakom 
normskapande för hur en kulturhistorisk miljö ska tolkas, utöver politisk beslutsnivå och 
regelverk som styr planeringen? Vilken kulturarvssyn finns bland tjänstemän som jobbar med 
dessa frågor? 

 
”Världsarvssamordnare Lena Johansson på kulturförvaltningen vill belysa de 
hot som finns mot Karlskronas världsarv. Själv tycker hon att det största 
hotet mot vårt världsarv är nybyggnationer: - Generellt är kommunens 
privata fastighetsägare måna om att bevara de byggnader som är av 
kulturhistoriskt intresse. Men även om intentionerna är goda har man inte 
alltid kunskap och medel. […] Enligt Lena Johansson kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen att skriva ett kultur- och miljöprogram, en så 
kallad vårdplan, för Trossös riksintresse.”  

 
 (Blekinge Läns Tidning, 13 november 2014). 

 
Det som i artikeln lyfts fram är att nybyggnationer anses vara en risk för världsarvet i 
Karlskrona. Det går utifrån artikeln att tolka världsarvet som något som enbart ska bevaras 
och skyddas från nybyggnation och den belyser svårigheten ur ett världsarvsperspektiv som 
ser nybyggnationer som hot och begränsningar. Vad som inte belyses är stadsutvecklingen, 
entreprenörer eller invånares syn på världsarvet och dess bevarande- eller förnyelsedilemman, 
och vilka möjligheter och begränsningar som det medför.  
 
I citatet omnämns en framtida vårdplan för Trossö, sådana vårdplaner kan leda till att enskilda 
objekt behandlas utifrån generella och fasta normer baserade på oklara antaganden som sedan 
ligger till grund för beslut i bevarande- och förnyelsefrågor. I det fall som artikeln behandlar 
innebär det att normerna skapas av samma grupp, i detta fall samhällsbyggnadsförvaltningen, 
som kommer använda sig av och tillämpa dessa normer i Karlskrona vilket kan leda till att det 
är deras personliga erfarenheter och tolkning av arvet och historia som skapar normer för hur 
planeringen borde hantera kulturarv. En vårdplan skulle kunna anses innehålla en förutfattad 
norm redan i namnet, att den ligger till grund för vårdande och bevarande av kulturhistoriska 
miljöer. Detta väcker en fråga om vilken syn på kulturarv och historia som ligger till grund 
för planeringen och hur dessa normer och värderingar präglar en plan. Uppsatsen avser inte 
att behandla det regelverk som reglerar förhållandena inom fysisk planering eller olika 
aktörers roller.  
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1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer och värderingar formuleras och tolkas i 
planeringen, vad som värderas som bevarandevärt och vad som inte anses vara det. Samt hur 
planeringsnormer som baserats på en viss förståelse av kulturarv påverkar 
expansionsmöjligheter och stadsförnyelse i en stad.  
 

1.3 Frågeställning och problemformulering  
När kulturarvet ska hanteras i praktiken är kommunala beslut avgörande även om det finns 
nationella regler och regionala policydokument. Men vad ligger till grund för utformningen 
av dessa normer och riktlinjer utöver politiska beslut som kan påverka tjänstemannens 
agerande? Hur tolkas kultur- och världsarvet och hur kommer det till uttryck i planeringen? 
Uppsatsen utgår från följande problemformulering som syftar till att bryta ner och formulera 
ovanstående frågor till några konkreta frågor som lyder: 
 

• Vad innebär förståelsen för kulturarv för stadens bebyggda miljö? Medför detta 
möjligheter eller begränsningar i hanteringen av stadens utveckling?  

 
• Vilka uppfattningar om kulturarvets värde kan synliggöras i konflikter som uppstått? 

Varför har de uppstått och hur har de lösts? 
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1.4 Teoretiskt perspektiv 
Följande kapitel redovisar uppsatsens teoretiska utgångspunkt för hur den insamlade empirin 
senare kommer analyseras och tolkas. Här lyfts även de begrepp som är centrala för uppsatsen 
fram och definieras.    

1.4.1 Konstruktivism och interpretivism 
Inom samhällsforskningen måste forskaren göra ett epistemologiskt och ontologiskt 
ställningstagande. Ett epistemologiskt ställningstagande innebär att forskaren måste ta 
ställning till om en naturvetenskaplig modell är lämpad för att undersöka samhälleliga 
fenomen och vilken kunskap som kan anses vara godtagbar. Det naturvetenskapliga 
epistemologiska synsättet kallas för positivism och innebär att undersökningen baseras på 
”hårda”, värderingsfria fakta som utgör en grund för forskningens resultat och slutsatser varpå 
positivismen hävdar att forskaren kan hålla sig objektiv och värderingsfri till den insamlade 
datan. Det kontrasterande synsättet till positivism kallas för interpretivism och hävdar att 
tolkningen alltid finns där, och som namnet anspelar på (eng. interpretive=tolkande), innebär 
detta att forskaren värderar och tolkar sina fynd, det vill säga att forskaren har en medveten 
subjektiv roll och att metoderna därför måste utgå från att så är fallet (Bryman 2012, s. 19, 27-
30).  
 
Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors menar att såväl naturvetenskaplig som 
samhällsvetenskaplig forskning har sin beskärda del av tolkningar och värderingar som ofta 
enbart är förknippade med kvalitativ forskning. Bjereld et al. menar att oavsett forskningsfält 
förekommer kvalitativa överväganden vilket gör att transparens i utformningen av 
resonemang och argumentation är viktigt för att skapa förståelse för andra än forskaren själv. 
Därför, menar Bjereld et al., bör det finnas framtagna kriterier som gör tolkningar och 
slutsatsdragningar trovärdiga och tydliga. Ett teoretiskt perspektiv som introducerar begrepp 
och teorier inom en viss idévärld är därför lämpligt att använda för att peka ut material som är 
väsentligt för undersökningen och kan också ligga till grund för kriterierna som senare 
kommer användas för tolkning och värdering av materialet i undersökningen (Bjereld, 
Demker & Hinnfors 2009, s. 23, 25, 26). 
 
Huruvida forskaren ser på samhället som något externt för sociala aktörer eller som något 
människor ständigt formar och förändrar är förknippat med det ontologiska 
ställningstagandet. Det naturvetenskapliga forskningsfältet har ett så kallat objektivistiskt 
synsätt som hävdar att samhälleliga fenomen är oberoende av samhällsaktörer, medan den 
samhällsvetenskapliga motsvarigheten till detta kallas konstruktivism. Inom konstruktivismen 
anses kunskap vara obestämd snarare än förutbestämd och innebär en syn på att sociala 
fenomen och dess betydelser är något som ständigt förändras och aldrig är absolut. Likaså kan 
forskares redovisningar av sociala fenomen anses vara en konstruktion då de presenterar en 
version av verkligheten snarare än en definitiv verklighet (Bryman 2012, s. 32-35).  

1.4.2 Erfarenhetsrum och framtidshorisont  
Idéhistorikern Reinhart Koselleck (2004) har ett konstruktivistiskt synsätt i sin teori om hur 
erfarenheter och förväntningar bidrar till att konstruera historia och på så vis även 
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framtidsutsikter. För att komma i kontakt med det förflutna kan händelser som inte yttrats 
rekonstrueras med hjälp av så kallade ”rester” av dåtid som till viss del kan användas som 
källor för det som eftersöks. När historia konstrueras i efterhand framhävs forskarens egen 
position eftersom denne utgår från sina egna erfarenheter och förväntningar i sin tolkning av 
det förflutna. Dessutom reflekterar dessa personliga erfarenheter och förväntningar nutiden, 
den rådande livssituationen, vilket gör att nutiden blir en referenspunkt som påverkar 
föreställningar om både dåtid och framtid (Koselleck 2004, s. 255-256).  
 
Koselleck menar att kategorierna erfarenhet och förväntning i hög grad är generella uttryck 
som måste appliceras. Samtidigt menar han att ingen historia kan konstrueras oberoende av 
mänskliga erfarenheter och förväntningar, inte heller är kategorierna oberoende av varandra – 
vi skapar föreställningar om framtiden ur föreställningar om det förflutna. Mer specifikt kan 
erfarenhet och förväntningar beskrivas som minne och hopp och det är genom kompositioner 
av dessa, menar Koselleck, som en sammanlänkning av det förflutna och framtiden kan 
uttydas och en historia kan konstrueras. På så vis kan erfarenheter och förväntningar på en 
generell nivå användas för att konkretisera dåtid och framtid för att bearbeta historia, men 
hela tiden är denna historia en föreställning som utgår från personliga tolkningar och ingen 
absolut sanning eller verklighet (Koselleck 2004, s. 256-258).  

1.4.3 Historiebruk 
Gregory John Ashworth professor i kulturarv och kulturgeograf Brian Graham (2005) menar 
att den huvudsakliga länken mellan en plats utveckling genom tiden är dess arv. Arvet 
behöver inte vara direkt förknippat med det förflutna utan snarare med hur betydelsen av 
fysiska artefakter, mytologier, minnen och traditioner blir resurser för nuet. Dessa resurser 
tolkas utifrån nutidens önskemål och behov och en sådan imaginär föreställning av historian 
lämnar även möjligheter till en vidare föreställning av framtiden, detta ansluter även till 
Kosellecks sätt att se på hur uppfattningar om historia konstrueras och relaterar till nutid och 
framtidsutsikter (Ashworth & Graham 2005, s. 4).  
 
Liknande Ashworth och Graham benämner historikern Peter Aronsson (2004) dessa resurser 
med referenser till det förflutna som historiekultur. Processen för när historiekulturen 
aktiveras för att forma definierade helheter kallar Aronsson för historiebruk, varpå ett 
historiemedvetande kan formas genom förståelse för relationen mellan dåtid, nutid och 
framtid som etableras och reproduceras i historiebruket. Även här blir Kosellecks inflytande 
påtagligt och visar att Aronssons begrepp bygger på samma grunduppfattning som den 
Koselleck redogör för. Detta historiemedvetande är förenligt med kategorierna erfarenhetsrum 
och förväntningshorisont, och det är i den dynamiska processen där dessa två kategorier 
förbinds i en bestämd situation som själva bruket sker. Aronsson menar att historiebruket är 
centralt, att bruket handlar om de medvetna och omedvetna tolkningar av det förflutna som i 
samtiden bidrar till föreställningar om framtiden. Den förväntningshorisont som skapas 
påverkar historiekulturen i erfarenhetsrummet, alltså förhållandet mellan minne och glömska 
vilket i sin tur påverkar referenserna till dåtiden (Aronsson 2004, s. 17-18).   
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Genomgående är detta konstruktioner av personliga tolkningar och värderingar av tid och rum 
vilket gör att historia består av och beror på personliga erfarenheter och förväntningar. Den 
konstruerade dåtiden och framtiden som diskuteras har nutiden som referenspunkt. Nutiden 
konstruerar med andra ord både framtidshorisonter och historia som kan bekräfta nutiden.  

1.4.4 Sammanfattning 
Återkommande är det konstruktivistiska synsättet på att kunskap inte är absolut, likaså är 
historia inte ren fakta utan konstruerad av personliga tolkningar och värderingar. Det är alltså 
inte möjligt att enbart blicka bakåt i tiden för att få en uppfattning om det förflutna, blicken 
måste även riktas framåt och till samtiden där vi befinner oss idag för att konstruera en 
föreställning om dåtiden. Att historia inte anses kunna fixeras till en viss uppfattning väcker 
även frågor om vilka möjliga konsekvenser detta kan få för kulturarvsplaneringen som trots 
allt måste komma fram till regler, överenskommelser och policys för hur kulturarvet i en stad 
ska hanteras. Den grunduppfattningen som forskningsöversikten lyfter fram är det subjektiva 
och tidsrelaterade som präglar personliga värderingar, men hur förhåller sig detta till 
kommunala beslut? På vilken kulturarvssyn baseras experternas kunskap som anser sig veta 
vad som är värt att bevara? Eftersom det inte finns några universella kriterier för vad 
kulturarv är eller hur det bör uppfattas, väcks frågan också om hur dessa överenskommelser 
kommer till, sker det internt eller involveras medborgare? 
 
I vidare dokumentstudier och intervjuer för att besvara uppsatsens problemformulering är det 
viktigt även i forskarrollen att ha det konstruktivistiska perspektivet i medvetandet, att de 
berättelser som framkommer ur intervjuer och dokument också är konstruktioner och att även 
forskaren tolkar, värderar och konstruerar det som framkommer under uppsatsens gång.  
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1.5 Forskningsöversikt 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som utifrån det teoretiska perspektivet anses vara 
relevant för uppsatsen och som belyser och vidgar förståelsen kring viktiga begrepp som 
frambringats i föregående kapitel. Forskningen som följer återkommer i uppsatsens 
avslutande analys där denna jämförs med det resultat som framkommit i uppsatsens 
undersökning.  

1.5.1 Narrativ i planeringen 
Mareile Walter (2013), har i sin doktorsavhandling undersökt planers narrativ. Hon har 
analyserat planeringsdokument utifrån en narrativ metod och frågar sig om planer som 
tillsynes är rationellt producerade kan läsas och förstås som ”story-telling”, det vill säga 
berättelser som konstruerar en förflutenhet och som utifrån en dramaturgisk modell också 
tycks leda fram mot en tänkt framtid. Företrädare från olika planeringstraditioner menar att 
historieberättande är det enda sättet att få planering att verka rationell, eftersom planering 
egentligen inte tillhör en rationell process (Walter 2013, s. 2).  
 
Walters narrativa metod anknyter till ett konstruktivistiskt synsätt i det att hon menar att 
planerna omedvetet konstrueras utifrån dramaturgiska modeller som har ett gemensamt 
berättartekniskt mönster men där själva handlingen kan variera beroende på vilka ideologiska 
utgångspunkter som finns. Metoden ifrågasätter alltså ett rationellt moment i 
översiktsplanering och dessa motsättningar sammanfattar Walter i fyra punkter:  
 

• Urvalet och framställningen av data ingår inte i en värderingsfri process, det görs inte 
neutralt eller utan att värderas, planen styrs också av politiska intentioner som är 
avgörande för beslut om prioriteringar av områden och satsningar, data som appliceras 
på verkligheten är alltid en social konstruktion.  
 

• När data väl finns bör den även bedömas och sättas i relation till andra data. I detta 
skede bedömer kommunen vad som ska räknas som tillgångar och som problem. 
Kommunen gör ett ställningstagande och värdesätter för- och nackdelar med en viss 
åtgärd utifrån vad som anses vara bäst för kommunen.  
 

• Steget från insamlad data till en färdig plan är svårt att genomföra utifrån en objektiv 
och värderingsfri syn då är ofta en fråga om personlig intuition.  
 

• Slutligen är även bedömningen av flera olika planförslag en fråga om värderingar av 
vilket alternativ som bäst lever upp till utsatta mål för kommunens vision. Troligt är 
att översiktsplanen trots allt kommer att stöta på konflikter mellan olika visioner och 
förslag vilket gör värderande prioriteringar nödvändiga.  

 
Planeringsprocessen anses vara en värdeladdad process starkt påverkad av maktstrukturer där 
det politiska klimatet styr vad som anses vara kunskap och relevant för regionen. Walter 
refererar till Andreas Faludis kritik mot rationell planering som Faludi menar ofta är en 
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efterhandskonstruktion som i efterhand förklaras som rationell. Han föreslår att beslut 
gällande planering bör vara motiverbara och ha belägg som går att följa som om planen vore 
rationellt framtagen, utan att den egentligen behöver vara det (Walter 2013, s. 2-3). 
 
Policys på lokal nivå syftar oftast till att forma en sammanhållen identitet varpå en metod är 
att förstärka en plats narrativ för att på så vis även förstärka dess identitet. Dessa berättelser 
förmedlar idéer om vilka värden och strategier som är viktiga, vilka problem som finns och 
vad framtiden förväntas innebära vilket konstruerar en konsensus för agerande på lokal nivå. 
Dessa politiska åtgärder eller policys blir därmed riktlinjer för hur lokala aktörer borde agera 
för att främja de värden som anses vara viktiga för regionen (Walter 2013, s. 17-18). Detta 
förfarande borde rimligen även ge utslag i detaljplaner och påverka hur frågor om kulturarv 
kommer, eller inte kommer, till uttryck i dessa. 
 
På liknande vis som Koselleck tidigare beskrivit har människor en förmåga att i nutiden 
konstruera förväntningar om framtiden baserat på tidigare erfarenhet. Det som frambringas i 
Walters undersökning är konstruktioner med intentionen om att skapa en kollektiv 
framtidsbild med hjälp av kommunala planer och program. Koselleck ger en ”filosofisk” 
förklaring av det som på kommunal nivå kommer till uttryck i visioner. Hans filosofi skulle 
kunna användas för att försöka förstå och förklara vad som formar politiska mål och visioner 
och hur samspelet mellan dåtid, nutid och framtid ”mixas” för att användas till visioner.  
 
Detta reser även frågor gällande kulturplanering och hur den påverkas av kommunens 
prioriteringar och värderingar och vad som ligger till grund för bevarandeplaner och program. 
Vad grundar sig kommunens konstruktioner om framtiden på? Varför prioriteras vissa 
områden före andra och varför anses vissa situationer vara ett problem och inte en tillgång 
och tvärt om?  

1.5.2 Imaginära miljöer 
Ingrid Martins Holmberg (2006), professor i bebyggelsehistoria, granskar arbetarstadsdelen 
som en av de dominerande meningsstrukturerna i den samtida staden och använder i sitt fall 
stadsdelen Haga i Göteborg. Martins Holmberg betraktar arbetarstadsdelen som en 
platskonstruktion, inte baserad på fysiska artefakter utan som en identitet som dröjt sig kvar i 
staden. Grundtanken om relationen mellan tid och minne är återkommande även hos Martins 
Holmberg, hon menar att staden inte är möjlig utan sina dynamiska minneskonstruktioner, 
trots att det är produkter av en svunnen tid hör de ändå hemma i nutiden. Hon undersöker 
även hur platsidentiteter blir till och utmanas men också hur de upprättar relationer mellan 
nutid, dåtid och framtid. I och med saneringar och rivningar i Haga förstördes både stadens 
minne och fysiska livsmiljöer och det kvarstod endast få fysiska objekt att relatera till 
stadsdelens historia, däremot består stadslandskapet av meningsstrukturer som är imaginära 
men ändå högst påtagliga för staden (Martins Holmberg 2006, s. 129, 131-135). 
 
Hon beskriver hur två skilda minneskonstruktioner eller historiseringar har präglat 
uppfattningen om Haga i Göteborg – exploateringsgeografin som förespråkade sanering och 
exploatering och arbetargeografin som var kritisk mot sanering och vidare exploatering. Haga 
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har omvärderats och flertalet gånger har en ny identitet konstruerats. Haga ansågs under 1800-
talet vara föremål för ett ”exemplariskt” byggande och inhyste både kommunala och enskilt 
finansierade bostäder. Men när bostadspolitikens vision om bostadsformer och stadssanering 
senare kom att ändras föll Haga bort från den bostadspolitiska kartan då stadsdelen inte längre 
passade in i den homogeniserade politiken och standardiserande bilden av nya stadsideal. 
Haga blev till vad Martins Holmberg benämner abjekt som för Haga och Hagas invånare 
innebar en utanförplats och ett utanförskap (Martins Holmberg 2006, s. 138-139). 
 
Hagas rankning som abjekt blev synlig när det i början på 1960-talet låg överst i Göteborgs 
lista över områden som skulle saneras och Göteborg låg i sin tur överst i den nationella 
rivningsstatistiken. Martins Holmberg menar att saneringspolitiken, som hon anser baserades 
på en simpel områdeshierarki, även gjorde sina bedömningar utifrån estetiska aspekter för 
vilka områden som ansågs vara aktuella för exploatering. Dessa subjektiva värderingar yttrade 
sig tydligt i exploateringsgeografin med vaga referenser till sin tidigare historia och Haga 
förblir dolt utanför Göteborgs identitetskonstruktion till följd av att exploateringens imaginära 
geografi förankrades i något som låg bortom Haga. När ”historisk kontinuitet” fastlås som en 
viktig fråga i kulturpolitiken senare under 1970-talet aktualiseras även frågan om stadsdelens 
verkliga identitet vilket åsyftade Hagas historia. Detta gjorde att mer djupgående 
historiseringar av området belystes och ledde till att Haga kom att identifieras som en 
arbetarstadsdel (Martins Holmberg 2006, s. 140-147). 
 
Martins Holmberg konstaterar att det går att benämna bevarandet av Haga för en 
”kulturarvsprocess” som inte enbart är driven av ekonomiska faktorer, men att begreppet 
kulturarv är för diffust för att definiera minneskonstruerade rumstrukturer. Hon menar att 
begreppet historisering däremot är ett alternativ som urskiljer relationer mellan tid och rum 
som utgör grunden för var kulturella, ekonomiska och sociala konflikter utspelas och 
hanteras. Hon drar även slutsatsen att rum, tid och social identitet kan relatera i kontexter där 
begreppet kulturarv inte används (Martins Holmberg 2006, s. 152-153).   
 
Exemplet Haga lyfter fram hur människors medvetande och minnen konstruerar det som 
Martins Holmberg benämner för historiseringar, det belyser även hur kulturarvs dynamiska 
aspekt inte enbart förhåller sig till samtidens samhälleliga faktorer utan även till de 
meningskonstruktioner som bygger på människors minnen och uppfattningar om tid och rum.  
Historiseringarna som Martins Holmberg tar upp kan även liknas vid det som Aronsson 
benämner historiemedvetande, en insikt om hur dåtid, nutid och framtid är relaterade vilket 
därför även är ett medvetet brukande av, det Koselleck benämner, personliga erfarenhetsrum 
och insikt i hur detta påverkar samtiden och framtidshorisonten. Världsarv kan relatera till 
Kosellecks teori om hur olika tidsperspektiv samspelar, det är ett arv från det förgångna som 
tilldelats ett värde utifrån bedömningar i nutiden för att fortsätta existera i framtiden. Dessa 
tolkningar och bedömningar är ett sätt på vilket historia brukas, kan världsarv därför också 
liknas vid en historisering eller imaginär miljö som Martins Holmberg beskriver? Något som 
är ett medvetet användande, brukande av historia, som relaterar olika tidsperspektiv? 
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1.5.3 Tid, rum och identitet 
Ashworth och Graham frågar sig vilka som medvetet skapar platsidentiteter och varför de gör 
det. Deras fokus ligger på statliga organs medvetna användning av det förflutna för att 
förstärka identitetsskapande av människor och hur de identifierar sig med olika specifika 
platser. 
 
Ashworth och Graham lyfter fram två dikotomier, relaterade motsatser, som skapar konflikter 
när det kommer till arv och identitet. Dessa konflikter uppstår ofta mellan det kollektiva och 
det individuella och mellan det officiella och det inofficiella. När det kommer till 
policyskapande ligger fokus främst på det kollektiva och officiella, de menar att hanteringen 
av kulturarv i princip kan ses som ett statligt monopol styrt av offentliga organ. Ashworth och 
Graham citerar ett ställningstagande gjort av en statsminister i Nederländerna under andra 
hälften av 1800-talet som klargjorde att staten inte hade någon makt över konst och 
vetenskap, det var upp till individens enskilda tycke och smak att bedöma. Ett sekel senare 
var det trots allt staten som hade tagit överhanden att uttrycka sig genom begreppet kulturarv. 
Samtidigt är det omöjligt för staten att kontrollera individers personliga relation till det 
förflutna efter som det skapas utifrån personliga erfarenheter och minnen. Detta, menar 
Ashworth och Graham, gör det personliga minnet viktigare än konstituerade kollektiva 
minnen i frågan om identifiering av sig själv till en grupp eller till en specifik plats. Likväl 
finns det sinnen för tid och rum som är oberoende av officiella former. En museibesökare gör 
till exempel sina egna tolkningar av det som visas. Oavsett myndigheters intentioner med ett 
museum eller monument kan betraktarens tolkningar utifrån egna erfarenheter skilja sig helt 
åt från myndigheternas bakomliggande tanke (Ashworth & Graham 2005, s. 87-88).  
 
Robert Bevan (2006) belyser de förödande effekter som krig har på länder och städers kultur, 
identitet och minneskonstruktioner. Han menar att avsiktlig förstörelse av byggnader är nära 
relaterad till samhälleliga kollapser och oroligheter, att byggnader i sig inte är politiska men 
blir politiserade av varför och hur de byggs, betraktas och förstörs. För att rekonstruera eller 
representera historia som präglats av krig i arkitekturen menar Bevan att beständighet, i 
egenskap av byggnader, snarare än kontinuitet utgör grunden för ideologier som syftar till att 
rekonstruera historia. Fysiska byggnader är inte bara symboliska utan utgör även fysiska, 
offentliga, platser där olika grupper kan mötas och dela upplevelser och erfarenheter vilket 
kan leda till att kollektiva identiteter och nya traditioner skapas. Fysiska artefakter som 
förstörs förstör också konstruktionen av identiteter och kan leda till att människor blir 
vilseledda från identiteten som skapats från minnen av omgivningen. Minnen kan kvarstå i 
människors medvetande men den bebyggda miljön utgör också en förkroppsligad påminnelse 
om händelser från dess konstruktion, användning och rivning (Bevan 2006, s.12-13, 15-17).  
 
Bevan menar att återuppbyggnad av den bebyggda miljön kan vara lika symbolisk som det 
som orsakade förödelsen. Nya byggnader skapar nya miljöer och platser för det kollektiva 
minnet att relatera till. Han menar att monument i vardagen, till exempel bibliotek, fontäner 
eller torg, som återuppbyggs efter krig får en förnyad mening i sitt utförande och 
representerar senare ett minne av händelsen som orsakade dess förstörelse men också dess 
förnyelse, vilket visar på historias dynamik och föränderlighet. Samtidigt är minne och 
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glömska något som han menar är nära relaterar, återuppbyggnad kan även syfta till att försöka 
glömma det förflutna och är relaterat till makt (Bevan 2006, s. 176). Men som Ashworth och 
Graham belyser ligger tolkningar hos betraktaren att göra. Efterföljande del beskriver 
maktrelationer som uppkommer ur ett förmedlande av historia, men om beständighet, som 
Bevan beskriver, kan skapas utifrån bakomliggande maktrelationer kan detta då betraktas som 
ett försök att fixera eller förmedla en viss historia? 

1.5.4 Dynamiska och demokratiska kulturarv 
Annika Alzén (2005), som forskat om det industriella kulturarvet, diskuterar hur kulturarvet 
som under 1900-talet främst reglerats av statliga och regionala myndigheter några gånger har 
utmanats av ”icke-professionella” rörelser. Till skillnad från de professionella 
kulturarvsbevararna hade dessa rörelser en starkt framåtblickande inriktning till att förändra 
och förnya genom att ta avstamp i ”den gamla goda traditionen”. En av dessa rörelser i början 
på 1900-talet var hembygdsrörelsen med anhängare i hela Sverige vars syfte var att bevara 
delar av det gamla bondesamhället. En liknande riktning växte fram på 1970-talet som 
fokuserade på avvecklingen av industrisamhället och industriarbetets historia och skulle 
komma att bli en folklig rörelse kallat Grävrörelsen. I Grävrörelsens tidiga skede var syftet att 
just ”gräva” i, och dokumentera, den lokala bygdens och den enskilda individens minnen för 
att dessa inte skulle glömmas bort. Den fas som ledde till att detta blev en uppmärksammad 
rörelse präglades av omfattande studiecirkelarbete där arbetarklassens rätt att skriva sin egen 
historia fick en social-politisk anda och utmanade den professionella hegemonin. Men när den 
vänsterradikala eran avtog vid år 1985 svalnade även intresset för industriarbetarnas historia 
och Grävrörelsen närmade sig sitt slut. 
 
Alzén menar att uppkomsten av Grävrörelsen framförallt bör förstås utefter den tidens 
aktuella omvärldsfaktorer som exempelvis ekonomi, politik och kultur, då rörelsen inte växte 
fram ur ett intresse enbart avsett för det konkreta bevarandet av fysiska artefakter. En 
väsentlig orsak till detta intresse var bland annat de förändringar som kom att påverka 
näringslivet under 1970-talet vilket ledde till att fabriker lades ned och att arbetslösheten steg. 
Detta engagerade de drabbade att skapa nätverk och indirekt bli en del av den samhälleliga 
förändringsprocessen (Alzén 2005, s. 192-193). 
 
Grävrörelsen baserades på studiecirkeltraditionen som på 1900-talet var en ny 
utbildningsmetod som drevs av kollektivt arbete och viljan att förändra. Studiecirklarna gav 
arbetarna möjlighet till att skriva sin egen historia, som kanske inte heller skulle ligga i någon 
annans intresse att göra, som utgick från deltagarnas egna erfarenheter. Självbildningen som 
var centralt för studiecirklarna gav deltagarna chans att själva bearbeta och tolka material utan 
inblandning av auktoriteter som ville förmedla sina uppfattningar. Alzén beskriver 
Grävrörelsens kärna som historieskrivande från ett underifrånperspektiv som baserades på 
arbetarnas egna vardagsbetraktelser för att synliggöra en tidigare osynlig historia med en lokal 
förankring som präglades av demokratisering och decentralisering (Alzén 2005, s. 195-196). 
Detta utgör ett exempel liknande det som Martins Holmberg tar upp i fallet med Haga där 
erfarenheter och minneskonstruktioner bidrar till att lyfta fram det kulturarv som är mindre 
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påtagligt än fysiska artefakter. Det handlar istället om människors förankring till samtiden och 
en viss plats eller identitet.  
 

”Kulturarvet utgjorde ett minne från det förflutna, ett faktiskt spår som kunde ge 
värdefull kunskap. En sådan kunskap ansågs vara viktig för förståelsen av 
samtiden och av den egna identiteten. För att förstå nuet och för att kunna 
handla rätt i framtiden måste man känna sin historia.” 

(Alzén 2005, s. 197).  
 
Detta synsätt anknyter till det Aronsson benämner som historiemedvetande men även till 
Kosellecks synsätt, hur dåtiden, nuet och framtiden är relaterade. Alzéns exempel visar på hur 
arbetarklassen, genom självbildningsidealet som tog fart på 1900-talet, tillförde nya 
dimensioner av det industriella kulturarvet. De gick tillbaka till sina egna minnen och 
konstruerade sin egen historia som tidigare inte uppmärksammats vilket i samtiden påverkade 
synen på kulturarvet men även maktfördelningen som förändrades när arbetarklassen tog sin 
historia i sina egna händer.   
 
Alzén återkommer i en senare artikel till hur synen på kulturarv har förändrats i takt med att 
vikten av delaktighet och dialog i bruket av arvet betonats allt mer. Hon menar att det inte 
längre är en specifik redovisning av kulturarvet som efterfrågas, utan ett demokratiskt 
deltagande och möjlighet till att påverka kulturarvsprocessen. Att det nuförtiden förespråkas 
att bjuda in till aktiva möten för att göra olika röster hörda i tolkningen av kulturarvet, vilket 
Alzén menar utmanar expertroller och leder till en osäkerhet kring kulturarvssektorns roll i 
framtiden. Denna nya syn kan på sikt förändra relationen mellan aktörer i 
”kulturarvsbranschen” men även mellan brukarna av arvet och professionen, något som hon 
jämför med konsumenter respektive producenter. Vad efterfrågar brukarna och hur kan 
professionen få reda på deras önskan? Hon menar att dialog och delaktighet hittills uteblivit i 
kulturarvssektorn som har haft en vag demokrati där professionen har tolkat och företrätt 
folkets intressen. Hon har i sin studie undersökt det demokratiska inslaget, främst avsett som 
dialog och delaktighet, i olika kulturarvsbruk använt Karlskrona som fall (Alzén 2006, s. 139-
140). 
 
I Karlskrona studerar Alzén två exempel på kulturarvsbruk för att urskilja dess ”demokratiska 
potential”, det ena är ett brukande i form av en guidad visning inne på marinbasen i 
Karlskrona och det andra brukandet exemplifieras av arbetet i en varvshistorisk förening. 
Detta menar hon representerar två brukargrupper, tillfälliga besökare och frivilliga aktörer. 
Hon finner markanta skillnader av demokratiska inslag mellan dessa två grupper och liknar 
den guidade turen vid en föreläsning, med inslag som hon liknar vid en lärare-elev-hierarki, 
där besökaren ges få tillfällen att delta i en dialog eller påverka det som berättas. I den 
historiska föreningen uppfattar hon ett stort engagemang med målsättning att öka den lokala 
kunskapen och Karlskrona och dess varv genom historiebevarande och minnesförvaltning och 
hon menar att denna grupp besitter stora möjligheter att påverka Karlskronas 
historieberättande (Alzén 2006, s. 141-142, 147, 161-162).  
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Alzén iakttar hur dessa världsarvsberättelser saknar direkt förankring och därför är svåra att 
uttrycka, varpå det tenderar att uppstå en, som Alzén benämner, lärare-elev-hierarki, ett 
historiebruk som återger en berättelse som måste förmedlas ”till” någon på ett sådant sätt att 
det blir ett ovanifrånperspektiv. Däremot verkar den varvshistoriska föreningen förankra 
historia i något mer vardagligt, bekanta miljöer, som människor enklare relaterar till och som 
dessa förankrar i en identitet. Det verkar alltså finnas en problematik i hur världsarvet eller 
imaginära berättelser kan förankras särskilt i miljöer som delvis är dolda för allmänheten, som 
i Karlskronas fall. Hur kan världsarvsberättelser, imaginära miljöer och historier, förankras i 
staden och i människors medvetande? Är det möjligt att förankra utan att förmedla 
färdigkonstruerade berättelser som leder till en hierarki som den Alzén exemplifierar om det 
inte heller finns fysiska objekt att relatera till?  

1.5.5 En nutida medeltidsikon: Visby 

Etnologen Owe Ronström (2007) beskriver hansestaden Visbys väg till att bli världsarv. 
Ronström liknar världsarv vid en motsats till kulturell variation vilket han menar främjar ökad 
homogenisering. Han tar upp begreppet ”devolutionism” som även beskrivs som 
utvecklingspessimism som han menar återaktualiserades under 1900-talet allt eftersom hoten 
mot människan och miljön blivit tydligare och mer globaliserade. Världsarvskonventionen 
har, enligt Ronström, ett tydligt devolutionistiskt synsätt. Världsarv benämns som en ny 
global version av en äldre nationell bevarandepraxis och ett resultat av vad han beskriver 
”[…] nedbrytande och profanerande krafternas tilltagande globalisering.” (Ronström 2007, 
s. 69, 86-87).  

Världsarvens skydd omfattas av en mängd aspekter däribland global miljöförstöring, krig och 
”oförstående lokalbefolkningar och regimer” (Ronström 2007, s. 87). Ronström menar att 
världsarv är ett typiskt exempel på ett top-down-fenomen där det centrala är att skydda något 
värdefullt som lyfts fram som tydligt uttalade värden som på en regional eller lokal nivå ses 
som en utvecklingsresurs för bland annat förstärkt identitet, ökad turism, ökad 
uppmärksamhet och estetisk upprustning. Han menar att världsarvets olika värden på olika 
nivåer gör innebörden av det komplext och mångsidigt som olika brukare kan definiera 
utifrån sina egna preferenser, ”Man behöver inte vara överens om vilka värden världsarv har, 
bara att de har värden […]”, skriver Ronström och syftar på att detta är 
världsarvskommitténs främsta uppdrag (Ronström 2007, s. 87, 95).  

Visby är förvisso ett världsarv, men Ronström frågar sig hur mycket detta egentligen spelar in 
för Gotlands och Visbys turism. Han konstaterar att just världsarvet är något som inte verkar 
vara den stora dragningskraften som lockar dit turister, Visby är sedan tidigare känt som en 
stad dit turister åker för att festa och var redan innan dess världsarvsutnämning ett etablerat 
besöksmål för turister varpå det främst ses på som en kvalitetsstämpel än ett dragplåster i sig 
(Ronström 2007, s. 98-102).  

Ronström menar att det anses som en självklarhet att kulturarv är något värdefullt men att 
dess definition är oklart och omtvistat. Åsikterna går isär och medan vissa menar att allt arv 
borde ses som kulturarv menar andra att det är urval som bör baseras på ”unika” egenskaper. 
Ronström menar att utfallet i praktiken oavsett blir att kulturarv fungerar som en 
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kvalitetsstämpel (Ronström 2007, s. 213). Detta ger utrymme till frågor som berör 
världsarvets egenvärde, vilka värden besitter arvet i sig själv om det exempelvis inte används 
i marknadsföringssyfte? Har denna institutionalisering av kulturarvet i sin tur betydelse för 
dess förankring och skapande av identitet?  

1.5.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis är förståelsen av relationen mellan dåtid, nutid och framtid en gemensam 
nämnare som lyfts fram i forskningen som översikten redogör för. Vad som även framgår är 
det konstruktivistiska perspektivet när det kommer till uppfattningar om historia. I flera fall 
tas bruket av minneskonstruktioner upp vilket kan bidra till att ytterligare dimensioner av 
kulturarvet synliggörs, dessa olika dimensioner och uppfattningar som finns anses heller inte 
vara något absolut vilket kan åberopa kulturarvets dynamik. Det är något som baseras på 
personliga föreställningar och inte något som kan slås upp i en faktabank, det kan förklaras 
som något individuellt, något som beroende på åskådarens minnen och samtida utgångspunkt 
kan uppfattas på helt olika sätt. Detta medför även att begreppet kulturarv inte kan ges en 
bestämd definition och att det är något individuellt gör även att kulturarvssektorns 
företrädning och tolkning av arvet ifrågasätts då det anses vara ett tydligt exempel på ett top-
down-fenomen som ibland anses ha ett vagt medborgardeltagande. Den föränderliga synen 
står i motsättning till institutionaliseringen av kultur- och världsarv samtidigt som det finns ett 
behov av att definiera arvet i policys och regelverk som planeringen kan förhålla sig till i 
beslut gällande kulturarv. 
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2 .  F o r s k n i n g s d e s i g n  

Kapitelbild 2. Wasaskjulet inne på örlogsvarvet i Karlskrona.  
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2.1 Metodologi 
Metoder som används i forskning är inte per automatik vetenskapliga, de bör snarare ses som 
redskap för forskningen. Och eftersom metoder inte i sig kan sägas vara vetenskapliga är det 
snarare relevant att veta vilka metoder som är lämpliga för att bedriva vetenskaplig 
verksamhet och besvara undersökningens frågeställning, därför är det först och främst viktigt 
att utreda vad målet med den vetenskapliga verksamheten är (Rienecker 2003, s. 25-26), 
(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 107). Med nedanstående stycken är mitt syfte att 
förklara det som Bjereld et al. beskriver: ” […] det tänkande och de principer som ligger till 
grund för sättet att arbeta.” (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 108).  
 
Precis som det teoretiska perspektivet lyfter fram, att historia är något som konstrueras utefter 
personliga erfarenheter, är jag medveten om att även jag i min undersökning gör bedömningar 
och värderingar av källor och material. Det teoretiska perspektivet tar även upp interpretivism 
som ofta förknippas med kvalitativ forskning. Detta är något som, utöver ämnet som 
undersöks, även är relevant för hur undersökningen genomförs. Den insamlade datan är något 
som värderas och bedöms i resultatet, även om inte värdeladdade ord som till exempel ”fint”, 
”fult”, ”jättebra” eller ”jättedåligt” används görs kopplingar mellan det som framkommit i 
intervjuerna och dokumentstudien och jämför med begrepp och fenomen som uppsatsens 
forskningsöversikt redogör för. Även om det inte innebär direkta värdeladdade begrepp så är 
det samband som anses vara framträdande eller relevanta för undersökningen.  
 
Viktigt att betona är också synen på det sociala och samhälleliga fenomen som 
frågeställningen syftar till att undersöka och som eftersöker en diskussion snarare än ett 
definitivt svar vilket är typiskt för humanistiska problemformuleringars karaktär. Relevant för 
undersökningen är att belysa och diskutera de olika uppfattningarna om kulturarvet i 
Karlskrona och hur detta eventuellt präglar dess hantering och utveckling av det. Uppsatsen 
eftersträvar inte att generera förslag till ”lösningar” eller riktlinjer för planeringen utan syftar 
till att diskutera de fenomen som undersökningen uppdagar (Rienecker & Stray Jørgensen 
2008, s. 131).  
 
I frågeställningen lyfts frågor kring normer, förståelse och hantering upp, dessa begrepp gör 
gällande att det som uppsatsens syftar till att undersöka består av mjuka värden och att belysa 
olika uppfattningar. Synen på det som ska undersökas utgår från att sociala aktörer kan 
påverka det som undersöks, hantering och förståelse av kulturarv, eftersom det inte går att 
erhålla en absolut förståelse av kulturarv. Synen på undersökningen är att de sociala 
omständigheterna är föränderliga, varpå synsättet kan anses vara konstruktivistiskt (Bryman 
2012, s. 32-35). Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv uppfattas kunskap, i detta fall om 
kulturarv, som något kontextuellt snarare än universellt i den bemärkning att det bygger på 
konstruktioner av kulturarv som är tillkomna i en viss tid. Det kan hela tiden ske förändringar 
inom till exempel det politiska styret som kan förändra utgångspunkter för hur till exempel 
kulturarv ska hanteras. Det som eftersöks är mjuka värden, aktörers syn på kulturarvet, deras 
kännedom och åsikter. Därför är det lämpligt att utgå från ett specifikt fall, Karlskrona, och 
för att få svar på frågeställningen och ta del av berörda aktörers uppfattning av kulturarvet. 
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Därför kan det i sin tur anses vara lämpligt att använda metoder som ger mig en direkt kontakt 
med specifika personer som på något vis har att göra med Karlskronas kulturarv där de får 
möjlighet att förklara och utveckla sina tankar, i detta fall genom intervjuer. Själva 
hanteringen av kulturarv och bestämmelser kring kulturarv kan däremot antas vara bättre 
lämpat att eftersöka i dokument som publicerats av kommunala aktörer som ansvarar för 
policys och framtidsplaner för kulturarvet.  
 
Utifrån de kunskaper och uppfattningar, data, som metoderna syftar att samla in är det sedan 
upp till mig som forskare att bearbeta, hitta teman och redogöra för det som framkommit i 
intervjuerna och dokument för att kunna problematisera och utveckla förståelsen och på detta 
sätt bidra till andra, eventuellt nya, angreppssätt. Därför relaterar även uppsatsens 
undersökning till det perspektiv som går att återfinna i ämnet som rör kulturarv och hur 
historia kan anses vara sammansatt av våra egna minnen och framtidsvisioner och bygger på 
den relation mellan dåtid, nutid och framtid som Koselleck beskriver (Koselleck 2004, s. 
256). Även om jag i största möjliga mån undviker att uttrycka mina personliga åsikter i rollen 
som forskare är det viktigt att vara medveten, på samma sätt som för personliga 
konstruktioner i historia, kring min personliga inblandning i uppsatsens undersökning, att min 
bakgrund undermedvetet påverkar de kopplingar och analyser som görs.  
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2.2 Fallstudie 
Uppsatsens design är baserad på en fallstudie, jag har varit ute efter ett djup i min 
undersökning snarare än bredd och har därför valt att koncentrera mig på ett enda fall, 
världsarvstaden Karlskrona. Att fokusera på ett enskilt fall kan, enligt Denscombe (2009), 
bidra till en djupgående undersökning som kan erhålla fynd som svårare skulle uppdagas i en 
studie med flera undersökningsenheter. Syftet är att utifrån det enskilda fallet kunna belysa 
det generella (Denscombe 2009, s. 59-60).  

2.2.1 Urval och avgränsning 
Valet av fall är något som bör vara noga övervägt. Ett exempel från en större grupp av 
liknande enheter ska väljas ut och detta görs vanligen med utgångspunkt i kända attribut som 
är motiverbara och relevanta för uppsatsens frågeställning. Frågeställningen är lämpad för att 
appliceras på en kommun i Sverige och eftersom problemformuleringen är gällande kulturarv 
är tanken att den ska appliceras på ett fall där kulturarvet är väl synligt. Karlskrona har, bland 
andra kommuner i Sverige, utmärkt sig som en av tre världsarvsstäder, där även hansestaden 
Visby och Falun ingår, och med avvägningar om geografisk lokalisering i relation till vart jag 
befinner mig föll valet på att använda Karlskrona som fall. Eftersom världsarvsstäder är 
relativt unikt i Sverige och det endast finns i tre av totalt 290 kommuner kan Karlskrona med 
sin världsarvsstatus som fall liknas vid det Denscombe beskriver som en avvikande 
undersökningsenhet där kulturarvet utgör en bestämd faktor som han menar kan bli en tydlig 
relief i en avvikande undersökningsenhet (Denscombe 2009, s. 63-65).  
 
Samtidigt skulle undersökningens frågeställning kunna tillämpas på andra kommuner likväl 
som att resultatet av undersökningen bör kunna generaliseras eftersom kulturarv till någon 
grad finns i alla kommuner och är en kommunal angelägenhet att hantera.  
För att undersöka de fenomen jag är ute efter kan jag anta att de visar sig tydligare i en stad 
där kulturarvet har en central roll utan att själva hanteringen eller fenomenen måste skilja sig 
avsevärt åt från andra städer. Fallet bör enligt Denscombe även vara en ganska självständig 
enhet med ganska distinkta gränser, fallet som i uppsatsen är avgränsat till världsarvsstaden 
Karlskrona kan anses vara en självständig enhet på så vis att det ingår i Karlskrona kommun 
samt att gränserna för fallet håller sig kring staden Karlskrona och dess närmaste 
ytterområden (Denscombe 2009, s. 70). 

2.2.2 Fördelar och nackdelar 
Det finns flera fördelar med att använda sig av fallstudier. Bland annat tillåter fallstudier en 
kombination av flera olika metoder, som i denna uppsats utgörs av en kombination av 
intervjuer och dokumentstudier. Detta menar Denscombe i sin tur kan förbättra 
forskningsfynden och bidra till att erhålla en mer fullständig bild av fallet som undersöks. Det 
finns också fördelar med att fokusera undersökningen på enbart ett fall när det kommer till 
småskalig forskning, det bidrar bland annat till att det går att koncentrera ansträngningarna på 
en plats och ger på så vis möjlighet att genomföra en djupgående undersökning av fallet 
(Denscombe 2009, s. 71-72, 152). Till exempel så har det möjliggjort att uppnå en större vidd 
i intervjuerna där flertalet olika verksamheter och aktörer bidragit till en bredare bild av 
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kulturarvet i Karlskrona. Hade flera fall använts hade det troligtvis varit aktuellt att intervjua 
färre personer på flera olika ställen varpå undersökningen inte uppnått samma djup. 
 
Fallstudier kritiseras ofta som svåra att generalisera utifrån eftersom det endast berör ett 
enstaka fall, detta menar Bent Flyvbjerg (2004) är en av fem vanliga missuppfattningar 
gällande fallstudier. Flyvbjerg refererar till Karl Poppers falsifieringstest som enkelt kan 
beskrivas genom exemplet ”All swans are white-teorin”, där en observation av en enda svart 
svan i en population av vita svanar är tillräckligt för att omkullkasta och motbevisa hela teorin 
om att populationen enbart består av vita svanar. Flyvbjerg menar att fallstudier är lämpligt 
utformade för att göra fynd liknande ”black swans” med dess djupgående tillvägagångssätt 
med vilket han menar motbevisar en vanlig uppfattning om att fallstudier syftar till att 
verifiera forskarens egna teorier. Han menar att även om kunskap inte kan generaliseras 
formellt så kan det ändå tillföra kunskap inom ett visst område som kan ligga till grund för 
vidare forskning (Flyvbjerg 2004, s. 423-424).  
 
En annan kritik som ofta riktas till fallstudier är att de tenderar att bekräfta forskarens egna 
förutfattade meningar varpå undersökningen då inte anses vara vetenskaplig. Detta är något 
som Flyvbjerg menar är en vanlig kritik som påstår att forskarens subjektiva syn blir mer 
påtaglig i fallstudier och andra kvalitativa metoder än i kvantitativa metoder. Flyvbjerg anser 
att subjektivitet återfinns även i kvantitativa metoder bland annat i urvalet av variabler som 
ska användas för en strukturerad, kvantitativ undersökning. Dock relaterar Flyvbjerg 
fallstudier till något som snarare falsifierar forskarens egna åsikter snarare än något som 
bekräftar eller verifierar dem. Han menar att då fallstudier är så pass djupgående tenderar de 
snarare att göra fynd som forskaren inte hade räknat med än att få den egna hypotesen 
bekräftad vilket styrker deras trovärdighet (Flyvbjerg 2004, s. 428-429).  
 
2.2.2.1 Forskarrollen 
Som ovanstående stycke lyfter fram spelar forskarens egen bakgrund en mer eller mindre 
omedveten roll i undersökningen. Denscombe menar att forskare som genomför kvalitativa 
undersökningar bör ta sig an sitt datamaterial med ett öppet sinne precis som vid all annan 
forskning. Det är därför mycket viktigt att redogöra för all data, även eventuellt avvikande 
data som kan motsäga forskarens hypotes. God forskning handlar om att falsifiera snarare än 
att verifiera precis som Flyvbjerg nämner (Denscombe 2009, s. 384-386). I utförandet av de 
metoder som används i undersökningen och vid analysen av resultatet är det därför viktigt att 
all data behandlas med ett öppet sinne och lyfter fram samtliga data som framkommit. 
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2.3 Metod 
Följande del redogör för de två kombinerade metoderna som använts för att besvara 
uppsatsens frågeställning, hur de genomförts samt för- och nackdelar med respektive metod. 
Fallet i uppsatsen utgörs av Karlskrona varpå samtliga officiella dokument är baserade på 
Karlskrona och intervjupersoner är stationerade vid olika verksamheter inom Karlskrona 
kommun.  

2.3.1 Intervjuer 
Undersökningens frågeställning syftar bland annat till att förstå vad kulturarvet innebär för 
stadens bebyggda miljö, varför det i detta fall är relevant att ta reda på olika aktörers syn på 
kulturarv. Denscombe menar att intervjuer är en lämplig metod att använda sig av för att 
bland annat komma åt åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, så kallade mjuka 
värden, samt priviligierad information. Samtliga informanter är nyckelpersoner som valts ut 
vilket har genererat, för uppsatsen, värdefull information från både statliga och kommunala 
myndigheter och privata aktörer baserade i Karlskrona, samtidigt som det är deras åsikter och 
erfarenheter som efterfrågats i intervjuerna. Detta har varit viktigt i valet av metod eftersom 
frågeställningen här kräver en djupgående undersökning och intervjuer är en metod som 
möjliggör en direkt kontakt med hög svarsfrekvens (Denscombe 2009, s. 229, 232-233). 
 
2.3.1.1 Semistrukturerade intervjuer  
Till hjälp vid genomförandet av intervjuerna har en intervjuguide gjorts med ett antal frågor 
(se bilaga 1). Uppsatsens intervjuguide har en semistrukturerad utformning och består av tre 
teman med en till två övergripande frågor samt kontrollfrågor som är mer specifika för att 
kunna ställas vid behov. Eftersom uppsatsen syftar till att komma åt mjuka värden och var det 
viktigt att ge utrymme åt informanten att ingående kunna delge sina tankar och åsikter kring 
samtliga övergripande teman, ansågs ett semistrukturerat tillvägagångssätt vara mest lämpat 
för att komma åt dessa mjuka värden. 
  
Vid strukturerade intervjuer har forskaren stor kontroll över frågorna och svarens utformning 
vilket till stor del kan jämföras med frågeformulärsmetoder. Vid semistrukturerade intervjuer 
däremot, har intervjuaren fortfarande en dagordning med ämnen och frågor som ska tas upp 
men informanten tillåts där vara mer styrande när det gäller ordningsföljd och hur pass 
mycket de vill utveckla sina synpunkter, detta kräver också att intervjuaren är förberedd på att 
vara flexibel i sitt upplägg. Detta är också anledningen till varför informanterna inte på 
förhand fick ta del av frågorna som skulle ställas och på så vis inte nödvändigtvis anpassa sig 
till min dagordning. Semistrukturerade intervjuer strävar mot ”upptäckt” snarare än 
”kontroll”. Eftersom intervjuguiden som använts är utformad efter olika teman med 
underordnade öppna frågor kan risken att frågorna, och indirekt forskaren, leder in 
informanterna på ett visst svar minska (Denscombe 2009, s. 233-235).  
 
Vid intervjuernas genomförande för denna uppsats var intervjuerna av varierad längd, den 
kortaste varade i cirka nio minuter medan den längsta varade i cirka en timme och 20 minuter, 
medellängden var cirka 38 minuter. Den varierande tidsåtgången för intervjuerna kan bero på 
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dess semistruktur som tillåter informanterna att till viss del själva styra över upplägget. I vissa 
intervjuer ställdes samtliga frågor och i vissa ställdes enbart ett fåtal frågor då informanterna 
redan besvarat eventuella följdfrågor och efterkommande frågor. De längre intervjuerna 
tenderade att behöva färre ställda frågor av mig medan de kortare i de flesta fall inkluderade 
alla frågorna som fanns på dagordningen, även detta kan anses vara till följd av det 
förhållningssätt till ”upptäckt” snarare än ”kontroll” som semistrukturerade intervjuer 
möjliggör.    
 
2.3.1.2 Personliga intervjuer 
Intervjuerna har genomförts ”ansikte mot ansikte” för att få ut så mycket av intervjun som 
möjligt. Exempelvis har informanternas ansiktsuttryck och kroppsspråk kunnat läsas av vilket 
inte skulle vara möjligt genom exempelvis telefonintervjuer. Eftersom fallstudien är 
avgränsad till Karlskrona har även informanterna varit lokaliserade i Karlskrona, detta har 
underlättat för mig att genomföra personliga intervjuer då även jag utgår från Karlskrona. 
Samtliga informanter blev tillfrågade per telefon varpå de själva fick föreslå tid och plats för 
intervjun. För mig var det viktigt att informanterna själva fick bestämma platsen för intervjun 
då jag ville att de skulle känna sig bekväma att bli intervjuade utan att omgivande miljö ska 
påverka dem och på så vis deras svar. En offentlig miljö kan till exempel göra att informanten 
känner sig obekväm och avlyssnad om det är mycket folk runt omkring, exempelvis på ett 
café eller liknande plats med mycket folk i rörelse. Kanske hade det inte varit lika naturligt 
för informanterna att uttrycka personliga åsikter eller synpunkter i en främmande miljö, och 
som framgår i ovanstående stycken hade kanske de mjuka värdena som jag eftersträvat i 
intervjuerna i så fall riskerat att försummas. Dessutom underlättar en privat miljö för 
ljudupptagningen, till exempel på ett kontor eller i en hemmamiljö, där det troligtvis inte är 
lika mycket folk eller annat ljud runt omkring, detta sågs dock främst som en positiv bieffekt, 
viktigast var att informanterna var bekväma i situationen.  
 
Intervjuerna har spelats in under tiden de genomförts för att underlätta arbetet med 
transkribering efteråt. En fördel med personliga intervjuer som Denscombe nämner är att det 
är lättare att skriva ut intervjuer där samtalet endast involverar en deltagare och en person som 
pratar åt gången och inte flera. Han menar också att det underlättar för intervjuaren att bara ha 
en deltagares idéer åt gången att uppmärksamma och leda genom intervjun (Denscombe 2009, 
s. 235). Att spela in intervjun gjorde det lättare att vara fokuserad på att lyssna och ställa 
följdfrågor under tiden utan att behöva tänka på att föra anteckningar samtidigt.  
 
Rapley (2004) menar att ljudupptagning är en fördel för interaktion mellan intervjuare och 
informanten, men att intervjuaren bör räkna med att även vetskapen om att ljudupptagning 
sker kan påverka intervjun även om informanten valt platsen för intervjun. Det är därför 
viktigt att påminna informanterna om att inspelningarna behandlas konfidentiellt och att de är 
anonyma i sina svar (Rapley 2004, s. 18-19). Detta informerades informanterna därför om 
både vid den första kontakten och precis innan intervjun, varpå samtliga gav sitt samtycke.  
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2.3.1.3 Val av informanter 
Totalt har åtta intervjuer genomförts och syftet med urvalet av informanter har varit att få en 
vidd i spektrumet av aktörer och yrkesroller som på något vis har att göra med eller har insikt 
i Karlskronas kulturarv. Vissa informanter har figurerat i tidningsartiklar som berört ett för 
uppsatsen relevant område, andra har framkommit genom rekommendationer från övriga 
informanter och vissa har jag sökt specifikt efter kännedom om deras befattning eller 
yrkesroll inom en viss verksamhet. Bland informanterna finns flera olika yrken representerade 
och innefattar både anställda inom offentliga och privata verksamheter, bland annat inom 
kulturmiljö- och byggnadsvård, kulturhistoria, politik, fastighetsförvaltning, turistnäring och 
fysisk planering, med befattningar av varierad grad. Informanterna i detta fall består med 
andra ord av vad Denscombe benämner som ”nyckelpersoner”. Nyckelpersoner inom ett visst 
fält väljs oftast när syftet är att gå på djupet inom ett visst område, i detta fall inom kulturarv, 
och ansågs därför vara lämpligt för uppsatsens undersökning (Denscombe 2009, s. 251, 267).   
 
Rapley menar att det är viktigt att försöka få ett brett fält av intervjupersoner då kontrasterade 
intervjuer kan tillföra mer i analysen av intervjumaterialet (Rapley 2004, s. 17). Därför har 
vikten legat på att få intervjuer med så många olika aktörer som möjligt och inte med flera 
personer inom samma verksamhet. Något som jag är medveten om i mitt urval av informanter 
är att, trots att det finns flera olika aktörer representerade, det är begränsat till aktörer som på 
något sätt är involverade i Karlskronas kulturarv och därav kan generera svar som inte är helt 
olika varandra. Eftersom jag är intresserad av bland annat hanteringen och utvecklingen av 
detta är det mindre väsentligt för uppsatsens frågeställning att intervjua exempelvis invånare 
eller aktörer som inte är insatta i kulturarvet och som kanske skulle besitta en helt annan 
uppfattning än vad aktuella informanter gör.  
 
2.3.1.4 Intervjuernas validitet 
Med anledning av kritiken som togs upp tidigare i detta kapitel kring kvalitativa metoders 
trovärdighet bör även trovärdigheten i uppsatsens intervjuer bemötas. Att kontrollera 
trovärdigheten i mer sakliga intervjufrågor är enklare för forskaren att styrka till exempel 
genom en kontroll med personer eller andra källor medan frågor som rör uppfattningar, 
känslor och erfarenheter är inte går att kontrollera på ett absolut sätt. Det finns ändå ett par 
kontroller, som Denscombe menar inte är en garanti för att hitta osanna påståenden, men som 
forskaren kan göra för att bedöma validiteten i intervjuerna. Bland annat kan forskaren 
kontrollera den utskrivna intervjun med respektive informant vars syfte främst är att bekräfta 
att det som sades var det som informanten avsåg med svaret (Denscombe 2009, s. 265-267).  
De transkriberade intervjuerna har därför skickats till respektive informant som getts 
möjlighet att läsa igenom materialet och kontrollera om jag har uppfattat dem rätt eller 
komma med andra synpunkter. I vissa fall har även ohörbara ord efterfrågats.  
 
En problematik som kan uppstå är hur rimligheten i informanternas uttalanden kan 
kontrolleras eller värderas, därför gäller det för forskaren att fråga sig om det är rimligt att 
informanten kan förväntas besitta kunskap om det som är ämnet för intervjun eller om det 
finns en risk att informanten egentligen inte har någon insikt eller kunskap om det den talar 
om. I detta fall har valet av informanter gjorts med vetskapen om att de har en position eller 
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kan antas ha kunskap som är av intresse för uppsatsen ämne, nyckelpersoner, och de uppgifter 
som de lämnar kan med tanke på deras position och/eller erfarenhet antas ha en hög 
trovärdighet då det är rimligt att de känner till och har kunskap kring området. En annan slags 
kontroll är att leta efter teman i intervjuerna, om det framkommer liknande begrepp eller 
teman i flera av intervjuerna kan det indikera att en idé är gemensam för en bredare grupp. 
Det är då rimligt att förlita sig mer på dessa idéer än på ett enstaka uttalande (Denscombe 
2009, s. 266-267). Detta är något som transkriberingen av intervjuerna har underlättat för, där 
intervjuerna på ett grundligt vis har gåtts igenom flera gånger och gjort att återkommande 
teman tydligare har uppdagats. 
 
2.3.1.5 Fördelar och nackdelar 
En fördel med intervjuer är att de kan bidra till att erhålla ett djup i det som undersöks och för 
att få fram djupgående och detaljerad data. Detta kan anses vara en lämplig metod för 
forskningsdesignen som uppsatsen består av vars syfte med att utgå från ett fall är att göra en 
djupgående undersökning (Denscombe 2009, s. 267). 
 
Nackdelen med intervjuer rör till stor del tidsåtgången som denna metod medför. När väl 
intervjuerna, som i sig kräver en hel del planering och rundringning på förhand, är 
genomförda återstår utskrivningen av alla intervjuer vilket, åtminstone jag upplevde, kan ta 
betydligt längre tid än själva genomförandet av intervjuerna. Att lägga tid på att planera in 
intervjuerna och att noggrant välja ut och i tid kontakta de informanter som är intressanta för 
undersökningen är dock något som kan löna sig i längden. Det går inte att räkna med att de 
personer som önskas för intervjuerna kan tänka sig att avlägga den tiden som behövs och 
kanske särskilt inte med kort varsel, därför gäller det att vara flexibel med inbokningarna och 
vara ute i god tid. Det kan också vara värt att investera i utrustning som man kan lita på vad 
gäller ljudupptagning, ljudkvalitet vid uppspelning, minne och batteritid, som till exempel en 
diktafon. Om informanterna dessutom är utspridda geografiskt är det kanske ännu viktigare 
att planera in eventuella resor i god tid och även de kostnader som de kan medföra. I mitt fall 
har detta inte inneburit någon större tidsåtgång eller problem då informanterna befunnit sig 
inom ett relativt samlat område i min geografiska närhet.  
 
Några frågor som också är viktigt att betänka i ett tidigt skede är hur forskarens personliga 
identitet påverkar data, eller mer precist vad forskarens identitet betyder för den som 
intervjuas, hur informantens preferenser och förutfattade meningar kan påverka relationen 
mellan dem och forskaren under en intervju. Effekten av forskarens identitet beror även till 
stor del på ämnet som intervjun berör, men får troligtvis störst följder vid särskilt känsliga 
ämnesområden. Även om forskaren gör sitt bästa för att skapa en god stämning och göra det 
behagligt för informanterna genom att vara exempelvis punktlig, lyhörd och neutral så går det 
inte att förändra forskarens identitet och bakgrund, varför det är viktigt att tänka genom 
följande frågor innan intervjuerna: 
 

• Kommer informanternas sociala status, utbildningsbakgrund eller professionella status 
påverka relationen mellan mig och informanterna? I så fall hur?  
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• Är det någon åldersskillnad mellan mig och informanterna och hur kan detta i så fall 
påverka intervjun? 
 

• Kommer mitt undersökningsämne påverka informanternas svar beroende på dess kön 
eller etniska bakgrund? 
 

(Denscombe 2009, s. 245-246) 

2.3.2 Innehållsanalys 
Eftersom fallstudier tillåter kombinationer av olika metoder har intervjuerna kombinerats med 
en analys av innehållet i dokument som valts ut. Då har en kvalitativ innehållsanalys använts 
för att komma åt, för uppsatsen, relevanta begrepp som används i dokument som behandlar 
kulturarv i Karlskrona. Dessa begrepp eftersöks på ett systematiskt sätt med kategorier och 
underordnade begrepp (Bryman 2012, s. 290, 556-557). 
 
2.3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 
För att komma åt texters mer underförstådda innebörd kan innehållsanalysen genomföras på 
ett mer tolkande sätt, för att få en djupare förståelse för textens innehåll. Innehållsanalysen i 
undersökningen syftar till att besvara den del av arbetets frågeställning som berör kulturarvets 
omskrivning i strategiska dokument. Utgångspunkten för metoden är densamma som vid en 
kvantitativ innehållsanalys, ett schema med kategorier och nyckelord har gjorts men syftet är 
att finna samband och betydelser av begrepp snarare än att räkna dess antal och förekomst 
(Bryman 2012, s. 297-298, 556-558).  
 
Syftet med denna metod är att komma åt viktiga begrepp som kommunen och länsstyrelsen 
använder sig av för att formulera Karlskronas arv och historia och hur det kan komma till 
uttryck i planeringen. För att komma åt data som för undersökningen kan anses vara relevant 
har tre övergripande kategorier utformats, liknande de teman som återfinns i intervjuguiden. 
Samtliga innehåller ett antal nyckelord som jag anser vara förknippade med kategorin vars 
sammanhang och framträdande i dokumenten är intressanta för att besvara frågeställningen. 
Innehållsanalysen har genomförts enligt följande kategorier och nyckelord: 
 
Kategori 1: Kulturarvets betydelse 

⋅ Ekonomi Resurs 
⋅ Värde Identitet 
⋅ Världsarv Marknadsföring 

 
Kategori 2: Konfliktytor 

⋅ Problem Riva 
⋅ Bevara Nybyggnation 
⋅ Möjlighet Hot 
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Kategori 3: Kulturarvet i framtiden 
⋅ Potential Utveckling 
⋅ Problem Vision 
⋅ Risk  Turism 

 
För att undvika att ord rycks ur sitt sammanhang är det viktigt att betona att begreppen som 
eftersökts har granskats för att kunna avslå irrelevanta förekomster av samma ord.  
 
2.3.2.2 Dokument 
Dokumenten som ingått i undersökningen består av tre stycken publikationer som innefattar 
förvaltnings- och utvecklingsprogram framtagna av Världsarvsrådet och Länsstyrelsen i 
Blekinge samt Karlskrona kommuns översiktsplan 2030.  
 
Dokumenten för undersökningen är producerade av Länsstyrelsen i Blekinge län och 
Karlskrona kommun och går under benämningen myndighetspublikationer. Dessa typer av 
dokument är relevanta för uppsatsens undersökning eftersom den första delen av 
frågeställningen syftar till att undersöka hur kulturarvet förstås och formuleras i officiella 
dokument vars syfte är att vägleda planeringen (Denscombe 2009, s. 295).  
 
Dessa strategier väntas bli uppnådda inom en längre tidsperiod och är baserade på noggrant 
framtagna överväganden, men är inte lagstadgade på så vis att de innehåller exakta 
bestämmelser eller tidsaspekter. Och det är just granskningen av sådana vägledande dokument 
som min frågeställning syftar till att granska i frågan om vad dessa riktlinjer grundar sig i, 
varför dessa dokument är extra intressanta, de är officiellt producerade publikationer men i sin 
framtoning som planer och program är de i sig inte bindande.  
 
2.3.2.3 Fördelar och nackdelar 
Då innehållsanalysen är en metod som ämnar kvantifiera innehållet i en text genom att 
redovisa begrepp som eftersöks är det en metod som enkelt kan upprepas av andra forskare. 
På så vis kan metoden anses vara verifierbar då det är enkelt att kontrollera om erhållna fynd i 
innehållet stämmer. Däremot har innehållsanalysen svårare att komma åt underförstådda 
meningar då metoden tenderar att lyfta ut enheterna från dess kontext (Denscombe 2009, s. 
308-309).  
 
En fördel med att ha dokument som källor är tillgängligheten till materialet. Ofta kan 
materialet nås via hemsidor, som i mitt fall, vilket inte medför extra kostnader, tidsfördröjning 
eller tillstånd som andra metoder i vissa fall kan medföra. Dokument som exempelvis 
publicerats på internet och officiella hemsidor och är tillgängliga för alla gör att det med 
enkelhet går att kontrollera dess beständighet vilket är viktigt för forskningens transparens. 
Viktigt är dock att vara medveten om att dokumenten, oavsett upphovsman, kan bygga på mer 
på tolkningar än på en objektiv verklighetsbild (Denscombe 2009, s. 299, 316-317).  
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3 .  U n d e r s ö k n i n g e n  

Kapitelbild 3. Skärva herrgård.  
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3.1 Resultat 
Följande del behandlar resultatet av det som framkommit av intervjuerna och 
dokumentstudierna. I slutet av respektive del sammanfattas det viktigaste som framkommit av 
intervjuerna och dokumentstudierna. 

3.1.1 Intervjuer 
Resultatet av intervjuerna presenteras utefter intervjuguidens tre olika teman med respektive 
huvudfrågor, varpå skillnader, likheter och eventuella samband kommer att redogöras för. 
Varje tema inleds med den del av uppsatsens frågeställning som det syftar besvara, detta 
redovisas i den slutliga sammanfattningen. Intervjuguiden återfinns i sin helhet som bilaga 1 
sist i uppsatsen.  
 
Tema 1: Kulturarvssyn 
Frågorna som ställdes till informanterna under detta tema syftar till att synliggöra 
informanternas inställning till och syn på kulturarvet varpå följande del av uppsatsens 
frågeställning ämnas besvaras:  
 

• Vad innebär förståelsen för kulturarv för stadens bebyggda miljö? Medför detta 
möjligheter eller begränsningar för stadens utveckling? 

 
Totalt ställdes två övergripande frågor under temat kulturarvssyn och resultatet av dessa 
avhandlas efter respektive fråga: 
 

⋅ Om du tänker på Karlskronas världsarv, vad tänker Du på då? Finns det några bärande 
delar som Du skulle välja ut?  

 
Avsikten med en så pass öppen men ändå ”rakt på sak” inledande fråga var att få fram 
informanternas första subjektiva tankar om kulturarvet. I de flesta av intervjuerna var svaren 
på denna fråga ganska uttömmande och krävde inga ytterligare följdfrågor från mig för att 
hålla igång intervjun. Dock skiljde sig längden på svaren en del åt mellan privata och 
offentliga aktörer. Medan privata aktörer tenderade mynna ut i ganska vida utläggningar om 
Karlskronas krigiska historia så innehöll ofta svaren från offentliga aktörer ganska konkreta 
exempel på specifika världsarvslistade objekt utan någon större kontext eller förklaring, detta 
visar på att det finns skilda uppfattningar mellan privata och offentliga aktörer. Frågan som 
ställdes är förvisso inte heller utformad för att försöka generera ett längre eller kortare svar 
utan det är upp till informanten att utveckla svaret på det sätt som den vill. Och eftersom de 
inte fick frågorna på förhand kan denna direkta tolkning av frågan som ställdes ge en första 
indikation på deras syn. Nedanstående intervjuutdrag ger en tydlig beskrivning av den 
komplexitet som många av informanterna lyfter fram men också en problematik med 
Karlskronas världsarv: 
 

”Jag brukar faktiskt uttrycka mig på det viset att kommer man ner till Egypten och 
frågar egyptierna ”Var har ni världsarvet?” pekar de på pyramiderna, kineserna 
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pekar på en mur. Däremot karlskroniterna, de börjar himla med ögonen och så 
pekar de på allt ifrån flaggstänger till brevlådor[…]. Det tar ju liksom aldrig slut 
det där för karlskronabor men även för besökare att berätta om världsarvet, att 
knyta ihop de olika bitarna. Alltså det är ju det första jag tänker på när det gäller 
världsarv i Karlskrona, jo någonting outnyttjat men samtidigt en 
marknadsutvecklingspotential […].”  

(Informant 1). 
 
Istället bör fokus ligga på världsarvet som helhet snarare än på enskilda objekt. I Karlskronas 
fall, av intervjuerna att döma, kan objektifiering vara problematiskt för synen och förståelsen 
av Karlskronas kulturarv då inte alla delar av Karlskronas kulturarv är direkt synligt och 
objekten kan riskera att ryckas ur sin helhetskontext eller helt enkelt inte synas alls. Dels finns 
det delar som ligger på militärt skyddsområde och därför inte är direkt tillgängligt för 
allmänheten, men även stadsplanen från år 1683 utgör ett exempel på världsarv i Karlskrona 
som inte är så konkret att den uppfattas vid en första anblick. Dessa exempel visar på att 
världsarvet delvis består av tämligen abstrakta, imaginära, berättelser som inte är förankrade i 
fysiska artefakter som byggnader, det går att uppfatta ett glapp mellan det konkreta och det 
abstrakta.    
 
Viktigt att betona är dock att fysiska objekt i sig är viktiga för att förmedla Karlskronas 
historia och arv och även den mindre synliga delen av arvet. En informant beskriver 
Karlskronas världsarv som ”idébaserat”, att helhetssynen var det viktiga för att lyfta fram det 
unika med Karlskronas arv när Karlskrona ansökte om att bli världsarv. Till detta hörde även 
objekt i fysisk form som bidrog till att värden som var mindre synliga kunde kopplas till den 
fysiska miljön och passa in i idéhistorien (Informant 5). Informant 1 söker en anknytning 
mellan kulturarvets fysiska objekt och Karlskronas idéhistoria och pekar på att det uppfattas 
som en brist i kulturarvet. Detta berör det som Martins Holmberg är inne på när hon utifrån 
Haga i Göteborg beskriver imaginära miljöer och hur minnen kan prägla en plats, relationen 
mellan fysiska artefakter och en idéhistoria är något som konstrueras av personliga 
uppfattningar och är just imaginärt.  
 
Ett antal olika imaginära miljöer kommer till uttryck i intervjuerna när informanterna blir 
tillfrågade om vad de tänker på när de tänker på Karlskronas världsarv samt vad de anser vara 
de bärande delarna. En miljö som ofta beskrivs som väsentlig är Karlskronas krigiska historia 
där arvet av ett militärindustriellt komplex lyfts fram och som marinbasen, varvet och 
befästningar erinrar om idag men även den civila stadens uppbyggnad och utveckling kring 
det militära. Här lyfts även fram delar i de lite mer perifera områdena så som Skärva herrgård 
och Kronokvarnen i Lyckeby, men framförallt kopplingen mellan det militära och civila. Det 
”unika” som många gånger lyfts fram är bevarandegraden av den militära verksamheten och 
att det fortfarande används. En ”bevarandegrad” framstår som ett tämligen abstrakt begrepp, 
och att det dessutom syftar till bevarandegrad av en verksamhet som inte är tillgänglig för 
allmänheten gör förankringen i det som informanterna menar är den civila staden svårtydd. 
Men det är just denna förankring och historisering kring platser som Martins Holmberg 
diskuterar varpå det är intressant att gå in på närmare i analysen.  
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Vad informanterna verkar eniga kring är att kulturarvets delar bör förenas, men de är också 
medvetna om att det här finns en problematik i tydliggörandet av arvet och dess olika 
uppfattningar. Följande citat belyser en tydlig övergång mellan helhetsbegreppet och ett annat 
begrepp som ofta framförts nästan synonymt med Karlskronas världsarv: 
 

”Man fastnar så mycket på byggnationerna. Men helhetsbegreppet tycker jag är 
världsarvet och det hade aldrig kunnat finnas en militär bas, här varken då eller nu 
om man inte haft en civil stad med allt ifrån restauranger till allt som måste finnas 
runt det samhället som byggts upp. Så egentligen tycker jag världsarvet är just att 
det lever.” 

 (Informant 2). 
 

Begreppet levande används ofta och har förekommit i majoriteten av intervjuerna för att 
förklara världsarvet i Karlskrona och hur det anses leva snarare än att vara ett stillastående 
”musealt” arv som inte används. Med detta syftar informanterna som tagit upp detta främst på 
den marina verksamheten på örlogsvarvet som fortfarande är aktiv på liknande vis som för 
300 år sedan och kontinuiteten som detta uppvisar. Detta understryker den komplexa synen på 
kulturarvet, inte bara finns det historiska kopplingar till verksamheten som pågick för 300 år 
sedan, det är faktiskt något som pågår just nu och förmodligen kommer fortsätta utvecklas. 
Men hur kan det som anses levande förmedlas? Att kulturarvet beskrivs som något levande 
kan fyllas med flera olika innebörder och tolkningar, inte bara att det praktiskt används idag, 
det inbjuder också för tolkningar kring att kulturarvet står öppet för utveckling och 
förändringar. För att återgå till Kosellecks perspektiv, som framhäver att historia inte enbart 
handlar om det förgångna utan även konstrueras ihop med nuet och framtidsutsikter, är en 
möjlig tolkning av ”levande” att det inte enbart är tanken på musealt bevarande som leder 
utvecklingen av Karlskronas kulturarv. Att utvecklingen kan inkludera även aktörer som 
argumenterar för förändring, att dagens behov av förändring kan uppdagas och värderas, i 
relation till sitt historiska värde och ursprung, för att konstruera en framtidsbild. Detta 
perspektiv är betydelsefullt att ha med i förståelsen för kulturarvet både i aktiva sådana som i 
Karlskronas fall men även för kulturarv som inte i den bemärkelsen används. Kanske blir 
detta mer påtagligt i ett ”levande världsarv” som Karlskrona anses vara. 
 

⋅ Hur ser Du på det regelverk som syftar till att värna världsarvet? 
 
Resultatet av denna fråga visade sig inte vara så omfattande som jag först trodde vid 
utformandet av intervjuguiden. När denna fråga ställdes var det flera informanter som först 
inte förstod vad som avsågs med ”regelverk” och tyckte att frågan var oklar, detta upplevdes 
främst i intervjuerna med statliga eller kommunala tjänstemän, kanske för att de är mer insatta 
i just olika regelverk än vad informanter vars verksamhet inte innefattar dagligt arbete med 
lagstiftning är. Därför ifrågasattes denna fråga främst bland dessa tjänstemän som snarare 
hänvisade till nationella övergripande regelverk, exempelvis kulturmiljölagen och plan- och 
bygglagen, varpå svaren kring hur detta hanteras lokalt eller regionalt tenderade att bli ganska 
vaga från både offentliga och privata aktörer. Detta väcker frågan om tolkningar av 
kulturarvet främst är bundna till specifika situationer när det kommer ner på en lokal nivå och 
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vad planeringen förhåller sig till här? Och om de lagar som nämndes ovan är de regelverk 
som främst används, vilken betydelse har då världsarvsutnämningen och har den någon 
förankring i den förvaltning som ska hantera den i den praktiska planeringen?  
 
Vad som går att utvinna av svaren är att juridiska begränsningar först och främst verkar röra 
sig på en ganska detaljerad nivå. Det som ofta lyfts fram i intervjuerna är hur fastighetsägare 
påverkas. Medan mer övergripande svar om begränsningar förväntades för stadsutvecklingen 
i stora drag så lyfte informanterna framförallt fram den enskilda fastighetsägaren till skyddad 
bebyggelse. Här menar informanterna att begränsningar framförallt ligger i exploateringsgrad 
och i användbarheten för specifika byggnader. Detta antyder på att tolkningen snarare har 
överlåtits att blivit en fråga för experter, exempelvis bebyggelseantikvarier, som jobbar med 
enskilda byggnader, än för aktörer på kommunal nivå. Vad innebär i så fall detta 
expertföreträde för insynen och demokratin i beslutsprocessen? 
 
En beskrivning av regelverket i största allmänhet som är viktig att citera och som pekar ut 
något som egentligen tenderar vara logiskt men som kanske ändå inte alltid framkommer som 
grundläggande i alla regelverk är följande mening:  
 

”Sen ska man vara medveten om att när man byggde Karlskrona tog man ju bort 
någonting annat. Det är alltid så. Kan man stoppa utvecklingen totalt, då är det ju 
väldigt mycket historiskt som aldrig kommit till, så det gäller att hitta en väg framåt 
och det är väl det regelverket försöker göra, tillåta att samhället utvecklas på olika 
sätt samtidigt som man inte förstör alla värden från historien men det är svårt att 
bevara allting till varje pris.”  

(Informant 3).  
 
Fenomenet i centrum som är värt att betänka när det kommer till kulturarv är att det, 
”levande” eller ej, är något som hela tiden skapas även när det handlar om nya kritiserade 
projekt. Att återigen ha det konstruktivistiska perspektivet i åtanke, det handlar inte enbart om 
dåtid utan lika mycket om nutid och framtid. Vidare var övergången mellan detta tema och 
nästa ganska given och informanterna kom ofta oombett in på nästa tema som behandlar 
konfliktytor. Kanske kan detta bero på att den slutliga frågan i detta tema (-finns det 
problematiska situationer som kan uppstå till följd av dessa regler) i vissa fall föranledde 
informanterna in på temat då ämnena inte är helt olika varandra.  
 
Tema 2: Konfliktytor 
Andra temat berör konfliktytor i planeringen som informanterna eventuellt stött på som är 
relaterat till kulturarvet i Karlskrona. Temat syftar till att besvara följande del av uppsatsens 
frågeställning:  
 

• Hur har konflikter gällande kulturarvets värde hanterats i Karlskrona? Hur de har 
uppstått och varför, hur har de lösts? 
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Under detta tema ställdes en övergripande fråga med två följdfrågor som ställdes vid behov av 
ett mer utvecklande svar:  
 

⋅ Kan Du ge något exempel på hur planeringskonflikter gällande världsarv har 
hanterats?  
 

⋅ Vad gav upphov till konflikten? Vad var enligt Din åsikt kärnan i konflikten?  
 

Under detta tema gick intervjuerna över lag lite trögare fram, och det fick ofta ställas 
motfrågor för att få ett mer utvecklande eller förklarande svar från informanterna. För mig var 
detta förvånande då jag hade förväntat mig fler konfliktdrabbade exempel än det som 
intervjuerna mynnade ut i. Dock återkom ett exempel på en planeringskonflikt, mer eller 
mindre utvecklat, i samtliga åtta intervjuer som gällde fallet med Hamnmagasinen belägna på 
centrala Trossö i Karlskrona. I detta fall förlägger informanterna problemet till hur processen 
har hanterats snarare än till en konflikt mellan stadsutveckling och kulturarv:  
 

”Hamnmagasinen är ju en klassisk konflikt men den är egentligen inte så intressant 
därför att den handlar så mycket om missförstånd och svårigheter att ta beslut. Det 
är massa andra felslut som kommit i den. Men den är så infekterad.”  

(Informant 5). 
 

”[…] Men de konflikterna, de är ju självförvållande, det är dem. […] Ja de 
motstående intressena där det är ju egentligen internt i kommunen om man säger 
så.”  

(Informant 1). 
 
Hamnmagasinen är en relativt omtalad konflikt och ur intervjuerna framgick 
återupprepande gånger att konflikten beror på oenigheter i beslutsprocessen men som 
har sina utgångspunkter i en kulturmiljö som står inför ett beslut om den ska bevara 
eller ej. Konflikterna som nämndes betonades framförallt handla om bakomliggande 
faktorer, detta framkom även i ett annat exempel gällande processen med 
Scandichotellet vid Fisktorget i Karlskrona. Liknande fallet med hamnmagasinen så 
menade informanten att det fanns en lokal opposition som var mer riktat mot att det 
ansågs vara en ickedemokratisk process än mot själva hotellbyggandet, att det fanns en 
misstro mot politiken (Informant 5). Ovanstående exempel visar på hur viktigt det är att 
exempelvis kommunen i arbetet med att ta fram detaljplaner har en öppenhet i 
processen som pågår och låter medborgare vara delaktiga. Detta pekar på hur viktig 
samrådsprocessen är, och hur den, om den missköts, löper större risk att orsaka 
konflikter som kan fördröja en demokratisk stadsutveckling än vad kulturarvet gör. 
Konflikter inom kulturarvssektorn synliggör alltså viktiga företeelser i 
planeringsprocessen då kulturarvet berör frågor som är av betydelse för medborgarna 
vilket tyder på att det är viktigt att inte enbart överlåta dessa frågor till experter.  
 



 38 

Informanter från olika offentliga verksamheter lyfter inte heller fram någon särskild 
begränsning eller konflikt till följd av Karlskronas kulturarv, det som framförs som viktigt är 
att kulturarvet tas i beaktning vid exempelvis ny exploatering och tar hänsyn till 
Fredrikskyrkans höjd, vilket kommunen också anses blir bättre på att hantera eftersom 
världsarvsstatusen funnits med ett antal år nu (Informant 8). Detta är ett åtagande som 
återigen knyter an till objekt, och som trots allt kan verka vara ett rimligt hänsynstagande vare 
sig det gjorts i en stad med världsarvsstatus eller ej. 
 
Trots att Hamnmagasinkonflikten var det mest markanta ämne som dök upp under detta tema 
så synliggjordes i efterhand ett problem, eller konflikt, som egentligen framkom ur samtliga 
teman. Detta framgick tydligare när alla intervjuer var genomförda och utskrivna, och detta är 
vad intervjuerna betonade som Karlskronas världsarvs kanske viktigaste ”konflikt” eller 
utmaning. I intervjuerna beskrivs kulturarvet många gånger som levande, samtidigt som det 
anses ha behov av en utveckling gällande dess tydlighet. Dessa två begrepp som förekommer 
relativ ofta i intervjuerna kan i sig anses vara ganska motsägande: ”levande” och ”otydligt”, 
de båda begreppen beskriver samma sak, Karlskronas världsarv, men hur kan det vara otydligt 
när det är levande? Hur kan det synas att det är levande när det är otydligt?  
 
Det hela kan möjligen relatera till det narrativ om världsarvet som föregående tema lyfter 
fram, en abstrakt helhetssyn snarare än fokus specifika objekt, kanske beror denna abstrakta 
helhetssyn på att ”helheten” saknar förankring medan fysiska objekt är lättare att relatera till? 
Eller är de abstrakta berättelserna om ”det levande” och ”helhetssynen” ett sätt för tjänstemän 
att undvika att konkreta konflikter lyfts fram där bevarande ställs mot utveckling för att de 
troligtvis inte vill framhäva en ståndpunkt som kan tänkas strida mot andra, exempelvis mot 
chefer eller politiker. Denna problematik var inte det som förväntades och inte heller det som 
tydliggjordes först. Kanske är detta ett resultat av en förutfattad syn på världsarvet som fanns 
med när intervjuguiden utformades. Men konflikterna gällande hamnmagasinen och hotellet 
visar på just en sådan motsättning, konflikter som uppstår när något abstrakt omsätts till en 
konkret handling vilket tyder på att det finns olika uppfattningar om kulturarvet.  
 
En informant belyser ytterligare en dimension av utmaningen som uppdagats i intervjuerna 
och menar att det även finns en kvalitet i att delar av Karlskronas världsarv faktiskt är dolt 
och avskilt från allmänheten. Att ”hemliga rum” som kräver legitimering gör att besöket 
upplevs som mer unikt och spännande. Samma informant refererar även till Portsmouth i 
England som liknande Karlskrona har en marin hamn som används men där ena halvan är 
öppen för allmänheten mer som ett museum medan hamnverksamheten på andra sidan är 
aktiv men som även den går att beskåda från ”besökssidan” (Informant 2). Detta tyder på att 
det är olika värden som måste avvägas vid en eventuell utveckling i att förtydliga och 
synliggöra världsarvet. Samtidigt så måste försvarsmaktens sekretess beaktas, kanske är det 
inte möjligt eller lämpligt att ge ytterligare insyn än guidade turer inne på marinbasen även 
om det hade lockat fler besökare. Eller finns det ett värde att låta världsarvet vara ”otydligt” 
för att främja det gömda som flera anser vara något unikt? Dessa olika intressen och värden 
går att spekulera en hel del i, och nästa avslutande tema gav även utrymme för spekulationer 
om Karlskronas kulturarvs utvecklingsmöjligheter och potential.  
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Tema 3: Framtidssyn 
Detta tema syftar till att blicka framåt, att komma åt informanternas syn på kulturarvets 
framtid, varpå temat har två övergripande frågor som följer: 
 

⋅ Vilken betydelse tycker Du världsarvsstatusen har för Karlskrona?  
 

⋅ Ser Du någon möjlig framtida utveckling av Karlskrona som världsarvsstad? 
 
Det avslutande temat för intervjuerna lämnade återigen informanterna fria att ge sin tolkning 
och syn på framtiden för Karlskronas kulturarv. Vissa informanter gav ganska specifika 
förslag och önskemål om framtiden medan andra nöjde sig med att konstatera att Karlskrona 
besitter en stor potential med mycket möjligheter. Ingen stack ut och sa att det inte finns goda 
möjligheter till utveckling utan här var informanterna eniga om att det finns mängder med 
saker att utveckla och förbättra när det kommer till världsarvet. För att knyta an till 
intervjuernas första tema återkom problematiken med att förklara och synliggöra Karlskronas 
världsarv, varpå vikten att lyfta fram världsarvets helhet betonades: 
 

”[…] jag pratar mindre och mindre om världsarvet, jag pratar mer och mer om 
upplevelser och objekten i världsarvet. […] för vi har sett det, hands on, alla 
svårigheter som finns att förklara för folk vad världsarvet är […].” 

          (Informant 7). 
 
Återigen lyfts denna problematik, vad som däremot utvecklades under detta tema var hur 
viktigt flera av informanterna menar att informationsspridning är för att öka förståelsen för 
världsarvet. Detta är något som både de privata och offentliga aktörerna lyfter fram. Här gavs 
ganska konkreta förslag som i flera av intervjuerna involverade invånarna, de anses vara de 
bästa ”ambassadörerna” för Karlskrona och ökar deras förståelse kan de i sin tur förmedla 
kunskapen vidare. Synen på detta var även att invånarna sedan har möjlighet att förmedla sin 
kunskap ”på gatan” vidare till turister (Informant 2; informant 6). Som tidigare nämnts så är 
förståelsen för olika tolkningar och värden betydande för kulturarvet, och om kunskapen, som 
informanterna föreslår, fått spridning bland Karlskronas invånare skulle det i sin tur kunna 
leda till att olika tolkningar och förståelser skulle spridas utifrån varje enskild uppfattning. 
Såhär uttryckte sig en informant: 
 

”Så att det är ju de fysiska spåren som finns och det kan ju vem som helst titta på 
men det handlar ju om att förmedla kunskap så att man förstår det man ser.” 

(Informant 1). 
 

Detta påstående visar på att helhetsperspektivet uppenbarar sig igen, att de fysiska 
artefakterna finns där som enskilda objekt, men för att förstå dem är det viktigt att förstå deras 
relation till varandra och omkringliggande miljö, vilket reser problematiken om hur 
Karlskronas kulturarv kan förmedlas och hur de mer abstrakta delarna kan knytas till något 
mer konkret. En informant var inne på att personer som kommer till Stortorget i Karlskrona 
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borde ges en mindre historielektion (Informant 2), och många av förslagen som framkom var 
just att öka informationsspridningen, vilket anses kunna leda till att personer lättare kan bilda 
sig en egen uppfattning om det ges en bakgrund och ett sammanhang. Detta ”förmedlande” 
går att relatera till det Alzén menar kan leda till en elev-lärare-hierarki, att lära någon vad som 
är ”rätt” genom historielektioner vilket också leder till frågan om vems historia det är som i så 
fall förmedlas (Alzén 2006, s. 147).  
 
Vad flera av informanterna avslutningsvis ville betona var att världsarvet inte bör betraktas 
som ett problem, utan att det är en möjlighet som kan utnyttjas och utvecklas snarare än att 
förhindra något. Detta skulle delvis kunna bero på att informanterna tolkat intervjufrågornas 
syfte som att lyfta fram eventuella negativa sidor av världsarvet eller att de var inriktade mot 
något negativt varpå de ville betona att världsarvet är något positivt. Det skulle också kunna 
bero på att urvalet av informanter inte kommit åt ”motståndare” med en annan utveckling av 
Karlskrona på sin agenda. Väsentligt för att på bästa sätt lyckas utnyttja Karlskronas 
möjligheter och potential anses vara samarbete mellan olika aktörer, privata och offentliga, 
för att både intressen i förvaltning och utveckling av världsarvet ska kunna hanteras på ett så 
bra vis som möjligt. Detta kan även förklara varför inte heller motsättningar eller avvikande 
tolkningar lyfts, strävandet efter konsensus kan bland annat leda till att möjliga alternativ inte 
synliggörs. 
 
3.1.1.1 Sammanfattning intervjuer 
Förutom varierande längd i de olika svar som erhållits i intervjuerna kommer det mestadels 
fram likheter kring synen på Karlskronas kulturarv. Ett synsätt som är gemensamt för flera av 
informanterna är kulturarvets komplexitet. Just begreppet ”komplext” är återkommande i flera 
av intervjuerna, och det är det begrepp som oftast används innan en närmare beskrivning ges. 
En vanlig uppfattning om Karlskronas kultur- och världsarv bland besökare men också 
invånare, menar flertalet informanter, är att blicken ofta fastnar i byggnationer och fysiska 
artefakter. Till följd av denna objektifiering av arvet upplever flera av informanterna att de 
ofta hör frågan: ”Var hittar jag världsarvet?” varpå informanterna som ett exempel påpekar att 
denna fråga ofta ställs när turisten eller invånaren står ”mitt i världsarvet” till exempel på 
Stortorget eller i andra centrala delar av Karlskrona. Detta visar på olika uppfattningar, en 
abstrakt, institutionaliserad, berättelse om en imaginär bild av världsarvets helhet som 
narrativt kan förmedlas, ställs mot betraktarens behov av en vardaglig konkretion, fysiska 
objekt som kan knytas till en berättelse.  
 
I samband med detta ville flera av informanterna här framhäva vad de anser kan vara en 
potentiell utveckling av Karlskronas världsarv, vilket egentligen avsågs diskuteras i det 
avslutande temat ”framtidssyn”, och här berörde informanterna världsarvets behov av att bli 
mer ”synligt” och ”tydligt”. Detta är något som återkommer under både tema två och tre 
eftersom det visat sig vara väsentligt för att förstå informanternas syn och även återkopplar till 
synen på Karlskronas kulturarv som komplext. Det tyder på att det finns många beståndsdelar 
vilket gör att världsarvet, och synen eller uppfattningen av det, kan vara svårgripbart både för 
den enskilda betraktaren men också för personer som dagligen är i kontakt med världsarvet i 
jobbet eller på fritiden. 
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3.1.2 Dokument 
För att undersöka denna fråga i de strategiska dokument som valts ut har en innehållsanalys 
gjorts för att urskilja de tre kategoriernas begrepp och dess kontext för att på så vis bilda en 
uppfattning om hur kulturarvet kommer till uttryck i planeringsdokument. Dokumenten som 
ingått i undersökningen är: Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, Strategi- och 
inriktningsprogram för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt Handlings- och åtgärdsplan 
för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som är en bilaga till strategin. Resultatet av 
innehållsanalysen av samtliga dokument presenteras under innehållsanalysens tre kategorier.   
 
Kategori 1: Kulturarvets betydelse 
Nyckelord:  

⋅ Ekonomi Resurs   
⋅ Värde Identitet 
⋅ Världsarv Marknadsföring 

 
I de två dokument som världsarvsrådet tagit fram utses sex stycken strategiska fokusområden: 
 

⋅ Samverkan och delat ansvarstagande 
⋅ Kunskap och kompetens 
⋅ Fysisk planering och bebyggelsevård  
⋅ Publikarbete och kommunikation  
⋅ Bildning och delaktighet  
⋅ Internationell samverkan 

Bild 1, 2 och 3. De två hamnmagasinen i Karlskrona från 1700-talet som förts på tal i 
flertalet av intervjuerna under temat konfliktytor. 
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Bilagan till det strategiska dokumentet går närmare in på respektive fokusområde medan det 
strategiska dokumentet även behandlar målen och visionerna på en mer övergripande nivå. 
Följande citat är hämtat från världsarvsrådets strategi: 

”Ingen ensam kan ta ansvar för världsarvets utveckling och för att nå målet att 
göra örlogsstaden Karlskrona till ett föredömligt hållbart och levande kulturarv 
behövs insatser på många områden med många parter involverade. Det innebär ett 
sektors- och myndighetsövergripande samarbete där de medverkande parterna 
behåller sina respektive samhällsuppdrag, roller och ekonomier.” 

(Världsarvsrådet 2009a, s. 7). 
 

I strategi- och handlingsplanen ligger fokus på vikten av ett tvärsektoriellt samarbete 
och ett vanligt förekommande begrepp är ”gemensamma”, detta åsyftar att olika aktörer 
ska sträva mot gemensamma mål vilket verkar vara kärnan för att visioner och mål ska 
kunna uppnås. I inledningen av strategin diskuteras hur världsarvet måste hanteras i ett 
helhetsperspektiv och där konstateras även att det inte finns några standardiserade 
lösningar för hur världsarvet i Karlskrona ”[…] en gång för alla kan lösas.”, utan att 
arbetet med världsarvet är en ständigt pågående process (Världsarvsrådet 2009b, s. 12). 
Detta åberopar kulturarvets komplexitet som innefattar både fysiska och imaginära 
miljöer och kanske kan begreppet ”levande” även innefattas i beskrivningen av det 
ständigt pågående arbetet? Begreppet används ofta för att beskriva Karlskronas kultur- 
och världsarv och är återkommande både i intervjuer och dokumenten. Likaså är det 
återkommande, inte minst i dokumenten, att världsarvet betraktas som en resurs och stor 
tillgång: 
 

”Kulturmiljön ska också ses som en kraft och resurs att ta tillvara för att utveckla 
kommunen och regionen när det gäller besöksnäring.” 

(Karlskrona kommun 2010, s. 141). 
 

”Världsarvet är en stor tillgång för Karlskronas identitet och attraktivitet som i 
högre grad än hittills bör tas tillvara som en resurs för regionens och kommunens 
samlade utveckling.” 

(Världsarvsrådet 2009b, s. 22). 
 
Det översta citatet uttrycker en förståelse av kulturarvet som en ekonomisk resurs som kan 
gynna besöksnäringen och på så vis generera ökade inkomster, det antyder inte på att det är en 
resurs för Karlskronas invånare, inte heller att världsarvet i sig ses som en resurs. Det andra 
citatet däremot framför en mer vacklande hållning som i samma mening tar upp identitet och 
attraktivitet som viktiga resurser. Här kan identitet ses som en resurs främst för stadens 
invånare som bor i Karlskrona och under längre tid har möjlighet att identifiera sig med 
staden. Medan attraktivitet kan ses som något som är avsett för att locka besökare och nya 
invånare med, förvisso nämns att detta är resurser för en samlad utveckling vilket innefattar 
flera olika utvecklingsområden.  
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Ovanstående citat är efter intervjuerna inte helt obekanta och de dokument som granskats 
verkar ha en samlad inställning till att världsarvet är en tillgång för kommunen och även 
regionen. De dokument som granskats hör till viss del samman och utgår ifrån samma vision 
och målsättningar varpå kulturarvet omskrivs på ett liknande sätt i samtliga dokument.  
 
Kategori 2: Konfliktytor 
Nyckelord: 

⋅ Problem Riva 
⋅ Bevara Nybyggnation 
⋅ Möjlighet Hot 

 
Redan i strategins förord avskrivs en möjlig konflikt mellan bevarande- och 
utvecklingsintressen som jag från en början förväntade mig att undersökningen skulle påvisa:  
 

”De tio första världsarvsåren visar tydligt att samhällelig utveckling och tillväxt 
inte behöver stå i konflikt med bevarandeintressen. Visst ställer tillväxt och 
samhällelig förändring sina krav på den fysiska miljön och det begränsade 
utrymme som finns på en ö. Men trots detta har bevarande och tillväxtfrågor, 
åtminstone hitintills, varit förenliga.” 

(Världsarvsrådet 2009a, s. 5). 
 
En alternativ tolkning av vad ovanstående citat uttrycker är att det finns en motsättning som 
identifierats men som dokumentet försöker förekomma. Oavsett är några direkta konflikter 
svåra att uttyda vare sig från strategin eller översiktsplanen som befinner sig på en översiktlig 
nivå. Det hot som går att utläsa från översiktsplanen är det fysiska hotet mot kulturarvet som 
kan utgöras av exempelvis bränder. I handlingsplanen som däremot behandlar respektive 
fokusområden närmare lyfts, för tiden då programmet skrevs år 2009, aktuella styrkor och 
svagheter i planeringsförutsättningarna fram under rubriken ”Fysisk planering och 
bebyggelsevård”. Som styrkor betonas bland annat de olika byggnadsverk som är 
världsarvslistade och en välorganiserad förvaltning av statliga byggnadsminnen och miljöer, 
medan svagheterna anses vara otydlighet i världsarvets och riksintressenas rumsliga 
avgränsning som försvårar dialogen mellan stat och kommun i tillstånds- och 
planeringsfrågor. Förändringar betonas också som en svaghet men inte i den bemärkelsen att 
det är något ”dåligt” för Karlskronas kulturarv utan att konsekvenserna som framtida projekt 
kan medföra bör analyseras närmare. Här går det även att utläsa, av de slutsatser som dras i 
ovanstående kapitel, att tydligheten kring de bedömningar som görs bör förtydligas för att 
förstärka legitimiteten i exempelvis detaljplaner (Världsarvsrådet 2009b, s. 18-21). Men görs 
detta?  
 
Under arbetets gång erhölls även ett vårdprogram över byggnader inne på örlogshamnen som 
är publicerat av Fortifikationsverket. Detta program erhölls från en av informanterna och var 
därför inte lika lättillgängligt som de andra dokumenten som finns att tillgå via internet. 
Fortifikationsverket är en statlig myndighet som förvaltar och utvecklar fastigheter som 
används av Försvarsmakten och i detta program dokumenteras specifika byggnader av 
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kulturhistoriskt intresse både interiört och exteriört. Eftersom Fortifikationsverkets dokument 
innefattar detaljerade anvisningar för byggnadsvård skiljer det sig åt från de tre dokumenten 
som ingått i undersökningen som är policydokument på nationell och regional nivå och 
strategidokument på kommunal nivå. Ur ett konfliktperspektiv är det troligt att även 
konfliktrisken, i och med Fortifikationsverkets självständighet och expertkunskap inom 
byggnadsvård och förvaltning, skiljer sig åt från när kommunen exempelvis upprättar 
detaljplaner och bjuder in till samråd där även medborgares skilda uppfattningar kan få gehör. 
Detta är något som exemplifieras i fallen med hamnmagasinen och hotellet, men är insynen 
begränsad är också uppfattningarna som kommer till tals begränsade och därmed 
motsättningarna.  
 
Då uppsatsens frågeställning eftersöker resultat som är mer övergripande än för byggnader 
som används av Försvarsmakten ansågs inte dokumentet vara relevant att granska ingående i 
uppsatsen och ingår därför inte i de dokument som avses undersökas. 
 
Kategori 3: Kulturarvet i framtiden 
Nyckelord:  

⋅ Potential  Utveckling 
⋅ Problem Vision 
⋅ Risk  Turism 

 
Formuleringen kring utvecklingen av världsarvet i Karlskrona tenderar att innehålla abstrakta 
begrepp. Nedanstående citat från översiktsplanen går att finna under rubriken ”Utveckling av 
världsarvet”:   
 

”Den övergripande visionen är att världsarvet Örlogsstaden Karlskrona ska vara 
ett föredömligt hållbart och levande världsarv. Denna vision innebär konkret att 
arbetet med världsarvet ska ske på ett sätt som inte bryter ned utan stärker de 
värden som världsarvsutmärkelsen grundas på.”   

 (Karlskrona kommun 2010, s. 149). 
 

Citatet redogör för visionen, men det ger ingen direkt vägledning. Målsättningen med ett 
”hållbart och levande” världsarv som i sig är diffusa begrepp försvårar för konkreta 
ställningstaganden. Att använda begrepp som förefaller abstrakta kan leda till att visionen 
tolkas olika av olika aktörer eftersom det inte ges några närmare preciseringar, detta kan 
försvåra för att uppnå att alla aktörer ska sikta mot samma målbild vilket dokumenten 
inledningsvis betonar vikten av. Kanske fyller olika aktörer målbilden med olika innebörder 
eller är det meningen att världsarvet på denna övergripande nivå ska lämnas öppet för 
tolkning?  
 
Målen som presenteras närmare i strategin är följande: 
 

⋅ Föredöme för hållbar utveckling 
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⋅ Besöksmål i världsklass 
⋅ Bidra till kunskap och engagemang 
⋅ Ökad internationalisering  

(Världsarvsrådet 2009a, s. 7). 

Citatet ovan samt målen i strategin innehåller begrepp som vid närmare granskning lämnar 
frågetecken snarare än en förklaring av visionen och målen. Exempel på begrepp som kan 
leda till detta är: föredömligt, hållbart och levande. Vad innebär till exempel föredömligt i 
detta fall? Även formuleringen: ”[…] på ett sätt som inte bryter ned utan stärker […]”, är i 
sig ganska intetsägande om hur arbetet planeras fortgå kring världsarvet. Begreppen som 
omger kultur- och världsarv tenderar att vara abstrakta och kan ibland användas som 
metaforer, exempelvis används ordet hävstång i en beskrivning i översiktsplanen av vad 
världsarvet kan innebära för den regionala utvecklingen (Karlskrona kommun 2010, s. 150). 
Detta antyder även på en kulturarvssyn där arvet ses som något som kan ge utbyte och inte 
enbart som något som är värdefullt i sig.  

Detta kan jämföras med Ronströms undersökning av hur Visbys världsarv påverkat Gotlands 
utveckling. Ronström menar att världsarvet där framförallt fungerar som en kvalitetsstämpel 
på ett redan starkt etablerat turistmål och inte är något som självständigt lockar till sig fler 
eller turister med andra ändamål än tidigare. ”Det levande världsarvet” som återigen anspelas 
på i visionen för Karlskrona år 2030 är förvisso en vision och det kan vara rimligt att där 
använda sig av något svävande begrepp. Men just denna mening har letat sig in i både 
informanternas agendor och även i strategin som är mer definierad än visionen, varpå det 
”historieberättande” som Walter tar upp i sin undersökning av narrativ i planer som är 
karakteristiskt för just visionära översiktsplaner, kommit att prägla både aktörernas 
uppfattning och strategier. Därför kan det vara viktigt att på detaljerad nivå, som det föreslås i 
handlingsplanen för att stärka legitimiteten i detaljplaner, vara mer specifik och inte låta 
begrepp som är vanligt förekommande i visionära dokument bli allmängiltigt förekommande i 
exempelvis detaljplaner i tron om att begreppens betydelse är given.  

I handlingsplanen under fokusområdet ”bildning och delaktighet” formuleras det följande: 

”För att begreppet världsarv ska ha en fortsatt starkt stöd i det allmänna 
medvetandet måste begreppet vara väl förankrat hos många människor. Arbetet 
med att bevara och utveckla Karlskrona som ett levande världsarv måste därför 
grundas på delaktighet och engagemang hos blekingarna i allmänhet och bland 
karlskronaborna i synnerhet.” 

(Världsarvsrådet 2009b, s. 24). 

Här ligger fokus framförallt på Karlskronas invånare och att värna om att kunskap om vad 
som görs med världsarvet och förs vidare och uppnår förståelse bland invånarna. Detta kan 
också vara arbete i ett led att minska framtida missförstånd men också för att intresset även 
hos de som inte ”brinner” för kulturarv ska få en ökad medvetenhet kring världsarvet.  

Dokumenten lämnar begreppen öppna för tolkningar, vilket också är syftet med att ha 
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riktlinjer och inte styrande policys, det är inte juridiskt fastställt. Men hur kan tjänstemän luta 
sig mot detta och hur kan detta förstärka förankringen av världsarvet i människors 
medvetande? Uppkomsten av missförstånd kanske inte är helt oväntat när begreppen kring 
kultur- och världsarv är så pass abstrakta. Samtidigt, världsarvet är något som uppfattas och 
tolkas olika av olika personer, varför det är viktigt att det finns tydlighet kring vad exempelvis 
kommunen baserat sina tolkningar på. Kanske hade situationer som i konflikten med 
hamnmagasinen, kunnat undvikas om det hade funnits större tydlighet kring hur begreppen 
tolkats för att kunna komma runt missförstånd. Som tidigare nämnts kan historiska artefakter 
och värden tolkas olika, kanske är det därför extra viktigt att vara tydlig i hur det tolkats, inte 
för att försöka skapa en gemensam offentlig bild av världsarvet utan snarare skapa en 
förståelse för att det är öppet för olika tolkningar, värderingar och bedömningar. 

3.1.2.1 Sammanfattning dokument 
Komplexiteten i Karlskronas världsarv är något som även präglar innehållet i de dokument 
som granskats. Här lyfts fram hur viktigt det är att samarbeta gränsöverskridande mellan olika 
aktörer för att nå målen för världsarvet i Karlskrona. När jag först började leta efter möjliga 
dokument att granska i undersökningen antogs att Karlskrona, som många andra kommuner, 
skulle ha ett övergripande bevarandeprogram som kartlade kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse för olika delar av kommunen. Men något sådant, platsspecifikt, program eller plan 
återfanns inte på kommunens eller länsstyrelsens hemsidor som de andra tre dokumenten är 
hämtade från. Däremot framkom ett övergripande vårdprogram under arbetets gång, som 
ingående dokumenterar specifika kulturhistoriska byggnader inne på örlogshamnen interiört 
och exteriört och även beskriver dess värde och betydelse. Det faktum att Fortifikationsverket, 
som tagit fram detta vårdprogram, arbetar på uppdrag av regeringen och inte ligger under 
kommunens tillsyn innebär att de självständigt kan fatta sina beslut utan kommunens direkta 
inblandning och utan att riskera att konflikter kring deras bedömning uppstår. Det är ett 
beaktansvärt resultat som visar att det inte enbart är en kommunal angelägenhet att i detalj 
utforma rekommendationer för värdefulla miljöer men det exemplifierar också en hantering 
av kulturarvet som lämnats över på en expertnivå att avgöra vad som anses vara värdefullt.  
 
De program som kom att användas i slutändan rör sig på en mer övergripande nivå och 
innefattar visioner och strategier för hela Karlskrona kommun. Det väcker frågan om vilken 
användning Karlskrona har av världsarvsstatusen. Om världsarvet har ett egenvärde och inte 
enbart i dess möjligheter att marknadsföra och generera ökad turism, kanske en 
bevarandeplan hade varit av större prioritet att ta fram än övergripande strategier? Eller är det 
ett medvetet ställningstagande för att inte inskränka på planeringen och att tillåta den göra 
tolkningar utifrån enskilda fall? Samtidigt kan detta resultat ha en koppling till det komplexa, 
att världsarvet behöver hanteras på en övergripande nivå med gränsöverskridande samarbete 
snarare än att fixeras till att enbart vara kommunens ansvar. 
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4 .  D i s k u s s i o n  o c h  s l u t s a t s   
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Kapitelbild 4. Inventariekammare nr. 1. Även kallat ”Silverhuset” inne på marinbasen i 
Karlskrona.  



 48 

4.1 Diskussion 
I följande del jämförs och analyseras resultatet av intervjuer och dokumentstudier med 
uppsatsens teoretiska perspektiv och forskningsöversikt.  
 
Vad som framkommit från både intervjuer och dokument är att formuleringar kring kultur- 
och världsarv tenderar att vara abstrakta. I uppfattningarna om vad som är världsarv och vad 
som anses vara de ”bärande delarna” betonas främst Karlskronas krigiska historia, den 
militärhistoriska delen som den civila staden har utvecklats kring. Att det bland informanterna 
målas upp en ganska enad bild av vad som anses vara karakteristiskt för Karlskronas kulturarv 
kan bero på urvalet av nyckelpersoner som har gjorts. Kanske hade ett urval som blandade 
nyckelpersoner och slumpvist valda medborgare belyst andra uppfattningar om Karlskronas 
arv men avsikten var att komma åt konsekvenserna för planeringen och hur det relaterar till 
kulturarvssyn, därav urvalet av nyckelpersonerna. Att inte alla delar är konkreta i form av 
fysiska objekt lämnar mer utrymme för människors egna tolkningar av platser, och som 
Martins Holmberg uttrycker det historiseringar (Martins Holmberg 2006, s. 129). 
Historiseringar och imaginära geografier skiljer sig åt mellan informanterna eftersom det 
bygger på personliga konstruktioner, och kanske kan den samstämmigheten som råder bland 
informanterna av Karlskronas kultur- och världsarv bero på att samtliga på något vis är 
införstådda med retoriken som omger arvet i de övergripande dokument som granskas, som 
resulterat i att dokumenten inte heller ansågs lyfta fram tidigare outtalade fenomen, de 
förhåller sig till den policy som finns framtagen.  
 
Ronström är inne på att begreppet världsarv är upp till varje enskild att tolka och fylla med sin 
egen betydelse, det som begreppet egentligen fastställer, menar han, är att världsarvet har 
värden. Det framgår unisont från både intervjuer och dokument att det har värden men som 
till viss del är abstrakta för att det berör en ”idéhistoria” som inte är fysiskt synlig och kan 
vara svår att upptäcka med blotta ögat, och kanske är det just därför som formuleringarna i 
dokumenten har en benägenhet att vara abstrakta. De ansvariga aktörernas uppgift är inte att 
fylla världsarvet med betydelse eller tolka det, varpå vägledande dokument inte heller måste 
innehålla absoluta värderande begrepp. Frågan är dock på vilken nivå en ”slutgiltig” tolkning 
av riktlinjerna görs och tillämpas, vilka gör den avgörande bedömningen och var framgår hur 
riktlinjerna tolkats? 
 
Det konstruktivistiska perspektiv som är uppsatsens utgångspunkt bygger förvisso på att 
historia är något som konstrueras och ingen absolut sanning varpå det inte heller är orimligt 
att dokumenten förefaller vara oprecisa, men, för att undvika missförstånd i exempelvis 
detaljplaner kan därför tolkningen som gjorts vara preciserad eftersom begrepp som ”levande” 
och ”hållbart” kan ha olika innebörd för olika aktörer. Det omnämns i dokumenten att 
bedömningarna som görs bör bli tydligare för att förstärka legitimiteten i exempelvis 
detaljplaner. Det antyder på en föreställning om att detta fält kan preciseras eller regleras 
ytterligare för att effektivisera planeringen, men har detta gjorts?  
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I dokumentet för strategin avskrivs inledningsvis att några motstående konflikter gällande 
bevarande och utveckling har uppstått till följd av världsarvsstatusen. Samtidigt så 
framkommer framförallt två tydliga konflikter i intervjuerna, Hamnmagasinskonflikten och 
bygget av Scandichotellet, dessa anses enligt informanterna främst vara föremål för duster 
inom beslutsprocessen. Men dessa miljöer är inte heller några imaginära, dessa konflikter rör 
sig på en hyfsat detaljerad nivå och innefattar konkreta fall och platser som människor i 
Karlskrona kan relatera till. Därför är det också troligt att dessa har en mer ”given” plats i det 
kollektiva medvetandet och uppfattningen om Karlskrona med synen på att ”såhär har det 
alltid varit”.  
 
Människor konstruerar egna föreställningar om vad som är ”rätt” och ”fel” vilket därför kan 
leda till att det uppstår tydliga konflikter där de motstående intressena blir påtagliga och kan 
yttra sig som ”bevara” och ”bevara inte” gällande dessa specifika, fysiska, platser. Handlar 
det däremot om imaginära miljöer som inte lämnar mycket fysiskt att relatera till utan yttrar 
sig som en idéhistoria så är inte heller uppfattningar om vad som är ”rätt och fel” lika 
konkreta varpå det inte heller uppstår lika tydliga konflikter mellan motstående intressen. 
Men, på vilken detaljerad nivå regleras detta? Ett vagt formulerat kulturarv i de översiktliga 
dokumenten leder till att enskilda objekt och planeringssituationer hela tiden måste värderas 
och tolkas.  
 
Som konflikterna som identifierades i intervjuerna vittnar om leder detta till offentliga 
debatter, och i viss mån även till politiska, vilket tyder på att vaga riktlinjer kan främja den 
demokratiska aspekten. Tydligt formulerade regelverk med större grad av reglering hade 
kunnat underlätta för själva hanteringen men skulle inte nödvändigtvis leda till en bättre 
planeringsprocess. Konflikter är ett naturligt inslag i samhälleliga utvecklingsprocesser och är 
inget som ska försöka slätas över för att effektivisera och undvika att det blir utdragna 
processer. Likväl handlar det inte heller här om att det ska göras försök till att uppnå 
konsensus. Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt på kulturarvet kan avgöranden i dessa frågor 
inte ensidigt förläggas till en expertnivå då det inte finns objektiva, fixerade, svar på hur 
världsarvet skall komma till uttryck i staden. I konflikterna gällande hamnmagasinen och 
hotellet, utgår informanterna från att detta inte var ytor som berörde bevarande- eller 
rivningsintressen vilket kan vara uttryck för en form av expertsyn som konfronteras med en 
annan stark föreställning om kulturarvet bland invånare som har en viss förankring i staden. 
 
Trots en enad syn bland informanterna att Karlskronas världsarv bör ses som en helhet och att 
blicken ska lyftas från enskilda fysiska objekt, framkom ur resultatet att juridiska regleringar 
främst kan innebära begränsningar för den enskilda fastighetsägaren. Det vårdprogram som 
Fortifikationsverket tagit fram, som framkom under arbetets gång, tyder på att det till viss del 
görs tolkningar och bedömningar av kulturarvets värde på detaljerad nivå. Det intressanta 
med detta program är dock att Fortifikationsverket internt beslutar om de bedömningar som 
görs i detta program, förvisso är de i kontakt med kommun och länsstyrelse men det är inte 
aktuellt att involvera offentligheten, medborgare. Detta program antyder tillsammans med 
informanternas yttranden om begränsningar på fastighetsrättslig nivå att hanteringen i 
praktiken utgår från specifika objekt, vilket också tydliggör att det här lämnas åt experter att 
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avgöra vad som är värdefullt. Dokumentens innebörd av tvärsektoriellt samarbete kan här 
snarare tyda på att det bidrar till ett samarbete mellan experter än för att se till kulturarvets 
helhet och fulla potential när det kommer till framtida utveckling. Men är detta samarbete för 
avsikt att involvera medborgarna? Handlar det där främst om att information, bildning, om 
arbetet med kulturarvet än om faktisk delaktighet? Att utbilda medborgare är något som direkt 
kan liknas vid det som Alzén beskriver som en ”lärare-elev-hierarki” (Alzén 2006, s. 147). 
Det antyder på att det är fixerad kunskap som förpackats och sedan ska förmedlas. Hur 
förmedlas föreställningar om Karlskronas militärindustriella komplex till skolungdomar? Och 
vilken relevans har det för alla inflyttande? Givetvis är det material som förmedlas i sig öppet 
för personliga tolkningar och kritisk granskning, men kanske är det inte lika självklart för 
skolungdomar att ha ett kritiskt förhållningssätt till experter eller auktoriteter då dessa kan 
anses ha en hög trovärdighet. Detta kan också göra det svårare att identifiera möjliga dolda 
agendor, exempelvis att kulturarvet kan ses som en resurs för tillfälliga besökare snarare än 
för invånarna.  
 
Vad resultatet också belyste är ”glappet” eller motsättningen mellan det som tjänstemännen 
vill förmedla, en helhetssyn på Karlskronas kulturarvs komplexitet, och det konkreta som 
betraktaren eftersöker när de ställer sig frågan ”var är världsarvet?”. Den synen som 
tjänstemännen vill förmedla verkar inte vara tillräckligt förankrad i staden, vilket 
problematiken med att synliggöra kulturarvet belyser. Beror detta på att helhetssynen inte 
innehåller en beständighet utan snarare trycker på vikten av en historisk kontinuitet? Bevan 
menar att den beständighet som byggnader gestaltar kan vara mer betydelsefull än kontinuitet 
för att konstruera minnen och identitet och därigenom förankring till en plats. Även om vikten 
av att komma ifrån objektivism betonas bland informanterna är det ständigt återkommande i 
forskningen, men också i de konflikter som belysts, att fysiska objekt är väsentliga i 
föreställningar om kulturarv. Inte heller menar Bevan att ett tidigare monument som av någon 
anledning ersätts av en annan fysisk artefakt kan ersätta tidigare minnen. Konstruktivistiskt 
sett leder utveckling hela tiden till en ständigt förändrad dåtid och historia. Nya byggnader 
blir nya referenser i nutiden som människor refererar till (Bevan 2006, s. 12-13).  
 
Fokus bland tjänstemän och i de strategier som undersöks på att informera och utbilda och för 
att återgå till den lärare-elev-hierarki som ovanstående stycke behandlar, kanske är detta 
möjligt om informationen och utbildandet syftar till att berätta om specifika byggnader i 
Karlskrona, deras uppkomst, användning och nutida funktion. Det kan förvisso leda till att 
personliga uppfattningar förändras, men förmedlingen av något fixerat kan även leda till att 
uppfattningen om världsarvet blir till ett homogeniserat fenomen på lokal nivå. Detta är något 
som Ronström menar är något som skett redan i uppkomsten av begreppet världsarv, att 
kulturarv över hela världen värdesätts utefter globaliserade standarder och på så vid leder till 
homogeniserade uppfattningar (Ronström 2007, s. 69). Att förmedla något på förhand givet är 
ett tillvägagångssätt som kan kritiseras ur ett konstruktivistiskt synsätt, vems uppfattning, 
”historia”, är det som förmedlas? Kan det bidra till att synliggöra det imaginära som 
konstrueras av personliga minnen och erfarenheter? Eller kvarstår denna problematik 
trotsallt? De översiktliga förslagen på strategier som syftar till att på lång sikt hantera 
utvecklingen och förankringen av kulturarvet hos människor tycks ändå bara hantera 
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utmaningarna på kort sikt, där en snabb lösning kan anses vara en direkt förmedling som inte 
riktigt tar vid i uppkomsten av problematiken.   
 
Avslutningsvis kan det tolkningsbara begreppet ”levande” som ofta beskriver Karlskronas 
världsarv ges ytterligare en dimension och även användas för att beskriva den dynamiska 
process som berör hur kulturarvet kommer till uttryck i planeringen. Inte bara är det de 
militära verksamheternas aktivitet och kontinuitet som är ”levande”, ”levande” är även 
resonemanget kring begreppen kulturarv och världsarv och dess olika delar. Att begreppen 
blir föremål för varierande tolkningar som konstrueras av minnen och erfarenheter med 
utgångspunkt i samtiden gör att uppfattningar om kulturarv förändras i takt med personliga 
förutsättningar i nutiden, vilket kan förändras dagligen. Kulturarv kan därför betraktas som ett 
fenomen som ständigt kan variera, inte bara mellan olika personers uppfattningar, utan också 
inom varje persons egna uppfattningar och betraktelser eftersom erfarenheter och minnen är 
något som ständigt tillkommer och påverkar hur uppfattningar om det förflutna och framtiden 
konstrueras. Kulturarv är inget som ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan fixeras, vilket 
innebär ständiga avvägningar för planeringen i dess hantering och en ständigt pågående, 
levande, diskussion kring kulturarvets olika värden.   
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4.2 Slutsats 
Nedan följer en sammanfattning av svaren på uppsatsens frågeställning utifrån det resultat 
som framkommit av intervjuerna och dokumentstudien. Uppsatsens frågeställning är följande: 
 

• Vad innebär förståelsen för kulturarv för stadens bebyggda miljö? Medför detta 
möjligheter eller begränsningar i hanteringen av stadens utveckling?  

 
• Vilka uppfattningar om kulturarvets värde kan synliggöras i konflikter som uppstått i 

Karlskrona? Varför har de uppstått och hur har de lösts? 
 
Historia innebär ingen absolut sanning utan tillkommer ur människors konstruktioner av 
personliga erfarenheter och framtidsutsikter vilket medför att även historiska arv är öppna för 
personlig tolkning. Vad som framkommit ur de dokument gällande Karlskronas kultur- och 
världsarv som granskats i uppsatsen som syftar till att vägleda planeringen är vaga tolkningar. 
När detta sen används som riktlinjer i planeringen är det återigen en tolkning som sker av 
kulturarvets värde, detta gör det inte bara svårt att uttyda bakomliggande normer som dessa 
riktlinjer grundar sig i, det försvagar även legitimiteten i de juridiskt bindande planer som 
dessa dokument förväntas vägleda. För att undvika att konflikter eller oklarheter uppstår i 
senare skeden, exempelvis detaljplaneprocessen, kan det vara av betydelse att redan från 
början vara transparent och tydlig med att tolkningar görs och vad de baseras på.  
 
Begränsningar som kulturarvet kan medföra verkar framförallt finnas på en konkret nivå med 
specifika fall där enskilda fastighetsägare löper störst risk att beröras av exempelvis 
skyddsbestämmelser som kan begränsa fastighetens användbarhet. Detta kan bero på att 
konkreta fall gällande fysiska miljöer eller objekt tenderar leda till fler personliga 
föreställningar om ”rätt och fel” varpå motstående intressen framkommer tydligare. Det är på 
en konkret nivå som konflikter uppstår, tillämpningen synliggör olika kulturarvssyner och 
aktörers intressen. På en översiktlig nivå som har för avsikt att omfatta hela Karlskronas 
kulturarv, även dess mer abstrakta och osynliga delar, lämnas betraktaren mer fri att tolka och 
konstruera sina egna imaginära geografier om en viss plats, när det inte heller finns fysiska 
objekt att relatera till är inte heller uppfattningarna om en plats lika givna och leder inte heller 
till konflikter om motstående intressen.  
 
Slutligen är relationen dåtid-nutid-framtid och hur människor konstruerar uppfattningar om 
kulturarv i nuet av vikt att betona. Likväl som människors uppfattningar och förutsättningar 
med tiden förändras, är även staden föremål för utveckling. Det som är kulturarv idag har en 
gång ersatt något annat, och det som byggs idag kommer i framtiden att betraktas som ett arv 
med ett historiskt förflutet och fylla en ny funktion. Att världsarvet i Karlskrona uppfattas 
som levande kan ge uttryck för mer än dess fortfarande aktiva verksamheter och belysa att 
diskussionen kring tillämpningen om hur världsarvet kan komma till uttryck i den konkreta 
planeringen och kring konkreta objekt är ständigt levande. Eftersom kulturarv inte kan fixeras 
till givna regler måste en diskussion föras mellan olika aktörer och medborgare, det är det 
som är demokrati och förankring. Det innebär inte för den sakens skull att det måste råda 



 53 

enighet om kulturarvets värde men det betyder att medborgare ges möjlighet att företräda sig 
själva och att frågan inte ensidigt behandlas på en expertnivå.   
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4.3 Reflektioner 
Som en avslutande reflektion över uppsatsens resultat och utfall vill jag betona de faktorer där 
min roll som forskare kan ha påverkat detta. En avgörande faktor som direkt kan påverka 
resultatet är urvalet av intervjupersoner. Dels hade denna grupp troligtvis skiljt sig från en 
annan grupp med åtta andra informanter, och urvalet har jag en direkt påverkan på eftersom 
det är jag som valt ut dem. Dels finns det faktorer som jag inte är med och påverkar men som 
jag måste vara medveten om existerar och det är de outtalade begränsningar som exempelvis 
kan vara att tjänstemän som intervjuats, trots att de är medvetna om att deras svar är anonyma, 
inte känner att de kan vara helt öppna eller subjektiva i sina svar beroende på att de är 
underordnande en organisation och därmed kanske inte vill vara kritiska mot något som kan 
verka negativt för deras jobb. Kanske hade informanter vars yrke inte på något vis berörde 
Karlskronas världsarv genererat svar som inte enades kring att världsarvet framförallt är något 
positivt för Karlskrona, likaså hade möjligen framkommit större skillnader mellan 
informanternas och dokumentens retorik eftersom flera av informanterna kan antas vara väl 
införstådda med dokumenten som uppsatsen använt sig av. Å andra sidan hade slumpmässigt 
valda medborgare inte kunnat antas bidra med lika mycket insikt om hur kulturarvet hanteras 
eller kunnat dela med sig av de erfarenheter kring Karlskronas världsarv som jag har fått ta 
del av och gett mig möjlighet att komma åt planeringsproblematik, därför föll också mitt val 
på att intervjua ”nyckelpersoner”.   
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4.4 Vidare forskning 
Under uppsatsens gång har alternativa perspektiv och frågor dykt upp, framförallt under 
genomförandet av intervjuerna då informanterna ibland ställt retoriska motfrågor som varit 
beaktansvärda. Detta är frågor som inte är helt relevanta för uppsatsens undersökning men 
som är möjliga att utveckla vidare i ett vetenskapligt perspektiv och undersöka närmare. En 
intressant fråga som dykt upp är: ”vem äger världsarvet?”, här skulle det vara möjligt att gå 
djupare in och undersöka specifika aktörer men också medborgare, möjligtvis med 
utgångspunkt i ett maktperspektiv. Det kan även vara intressant att gå närmare in på det som 
visade sig vara brännpunkter i konflikterna som uppsatsen frambringat, den demokratiska 
processen. Även här med ett möjligt maktperspektiv och intervjua både invånare och 
tjänstemän som deltagit i detaljplaneprocesser som varit omstridda för att undersöka 
relationen mellan tjänstemän, politiker och medborgare och vad det kan ha för betydelse för 
stadsutvecklingen.  
 
Ett annat perspektiv som är möjligt att undersöka är världsarvet som varumärke och vad det 
innebär för Karlskronas stadsutveckling och planering och ställa det i en jämförelse mot en 
annan kommun som för att undersöka vad världsarvet innebär för besöksnäringen och gå 
djupare in på det Ronström är inne på i sin studie av Visby.  
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5 .  R e f e r e n s e r  o c h  b i l a g o r  

Kapitelbild 5. Vy mot Bataljon af Trolle med kasernerna Najaden och Jarramas på Vallgatan 
sett från Amiralitetsklockstapelns topp i Karlskrona.  
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5.2 Bilagor 
Bilaga 1:  
INTERVJUGUIDE 
 
Tema 1: Kulturarvssyn 
 

• Om du tänker på Karlskronas världsarv, vad tänker Du då på? Finns det några bärande 
delar som Du skulle välja ut?  
 

• Hur ser Du på det regelverk som syftar till att värna världsarvet? 
o Vad är syftet med ett sådant regelverk? 
o Finns det problematiska situationer som kan uppstå till följd av dessa regler? 

 
Kontrollfrågor: 

• Medför världsarvet begränsningar för stadsutvecklingen/i vad som får och inte får 
göras?  
 

• Påverkar dessa regler Karlskronas stadsutveckling/bebyggda miljö? 
 
Tema 2: Konfliktytor 
 

• Kan Du ge något exempel på hur planeringskonflikter gällande världsarv har 
hanterats?  

o Vad gav upphov till konflikten? Vad var enligt Din åsikt kärnan i konflikten?  
 
Kontrollfrågor: 

• Vilka har de motstående intressena varit?  
• Hur har konflikterna lösts?  

 
Tema 3: Framtidssyn 
 

• Vilken betydelse tycker Du världsarvsstatusen har för Karlskrona?  
o Anser Du att det tillför ett ekonomiskt värde eller extra kostnader? 
o Vilket värde tror Du statusen tillför invånarna?  

 
• Ser Du någon möjlig framtida utveckling av Karlskrona som världsarvsstad? 

 
Kontrollfrågor: 

• Hur hanteras bestämmelser kring världsarvet? Kan det begränsa eller tillföra något till 
stadsutvecklingen i Karlskrona? 

 
 
 


