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sammanFattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt en världsarvsutnämning 
påverkar den fysiska planeringen. Detta görs genom en komparation mellan 
världsarven i Falun, Karlskrona och Visby. Intervjuer har gjorts med tjänste
män inom kommun, länsstyrelse och länsmuseum. Utifrån ett teoretiskt pers
pektiv diskuteras hur olika aktörer i anslutning till världsarven ser på forman
det av dessa. Teorin fungerar som hjälp för att analysera och sortera, samt att 
tydliggöra de olika inriktningar som förekommer i de tre exemplen.

Vid en första anblick kan kulturarv och världsarv verka självklart, enkelt och 
okomplicerat. Delar av städer och platser bevaras för framtida generationer 
för att hjälpa dem att minnas det liv som vi idag lever. Forskningen visar dock 
på motsatsen genom att peka på problem och svårigheter till följd av det ar
betet. Kulturarvet skapas med olika syften där aktörer bakom konstruktionen 
kan ha olika motiv för att framställa det på ett visst sätt. Forskningen visar 
att det finns bevarandeaktörer som vill välja ut delar av historien. För dem 
är autenticitet viktigast och det som ska bevaras för framtida generationer. 
Vidare finns turismaktörer som vill använda kulturarvet och anpassa det till 
dagens behov. Dessa har ekonomiska intressen och vill förena kulturarvet och 
besöksnäringen. 

Det finns ingen gemensam lagstiftning för världsarven, men väl en moral
isk gemenskap. Normalt finns världsarven redan bland de kulturarv och plat
ser som har bedömts som nationellt viktiga och som sedan tidigare har skydd 
genom t.ex. riksintresse och byggnadsminnen. Regelverket pekar mot att be
vara, men exakt hur det ska gå till framgår inte. Regionalt och framför allt 
lokalt är det öppet för aktörer att tolka om, hur och vad som bör göras i syfte 
att bevara kulturmiljön och skydda världsarven. Om det finns intressenter på 
lokalnivå som förespråkar ny och utmanande arkitektur utan några riktlinjer 
kan aktörerna trots lagstiftning, med bevarandeintentioner, få igenom sin 
vilja. Finns det däremot starka röster bland bevarandeaktörerna för att nya 
byggnader ska underordnas befintliga byggnader finns det lika goda förutsätt
ningar för det.

I Falun finns det inte några riktlinjer för ny bebyggelse men inte heller någon 
större frihet i utformningen. Kommunen har strängare syn på nya inslag och 
ambitionsnivån i planeringen sägs vara högre än innan världsarvsutnämning
en, varför det blir svårare att ändra och bygga nytt. Kontinuitet i bebyggelsen 
är viktigt. Det framkommer att karaktären i världsarvet ska finnas kvar för att 
styra utformningen av nytt. 

Åsikterna om hur nytt ska utformas går isär i Karlskrona och intervjuerna 
antyder en motsättning i förhållningssättet till kulturarvet. Kommunen är 
förespråkare för en friare tolkning och har ett öppet förhållningssätt till nya 
inslag medan bevarandeaktörerna har en restriktiv hållning.

I Visby arbetar kommunen med en detaljplan med tillhörande byggnads
ordning där förutsättningarna för vad som får och inte får göras finns beskri
vet. Samtliga förändringar vägs mot kulturvärdena. 

Av uppsatsens resultat framgår att det inte är lagstiftning eller bevarande
aktörer som har den största makten för hur planeringen fungerar. Det är 
snarare när bevarandeaktörer, ekonomiska och turisminriktade intressenter 
möts i allianser som saker kan hända.



Aktörer inom turism, näringslivs och kulturarvssektorn i Falun och i 
Visby arbetar tillsammans mot gemensamma mål. För Faluns del handlar det 
om att de tillsammans vill göra världsarvet till ett besöksmål i världsklass. För 
Visbys del är det kanske inte lika tydligt men näringsliv och bevarandeaktörer 
tycks tillsammans utgöra en stark allians. Dessa har möjlighet att påverka både 
politiskt och ekonomiskt genom de nätverk som finns där. Ytterligare resultat 
från uppsatsen pekar på att denna typ av allians inte finns i Karlskrona.

Sökord: arkitektur, Falun, fysisk planering, Karlskrona, kulturarv, planering, 
Visby, världsarv
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1 inledning

I detta inledande kapitel ges en introduktion till val av ämne med syfte och 
frågeställningar. Här presenteras även tillvägagångssätt, väsentliga begrepp 
och aktuell forskning i ämnet, samt det teoretiska perspektiv som genom
gående används i uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Under fyra och ett halvt år har jag studerat fysisk planering i Karlskrona och 
arbetar nu som planarkitekt. I flera av utbildningens moment, men även som 
yrkesverksam, har jag lagt märke till hur äldre delar av bebyggelsen i stor ut
sträckning påverkar dagens planering och nybyggnation. 

Jag växte upp i Karlskrona och när staden 1998 blev utsedd till världsarv 
kände jag en viss stolthet över att få bo på en sådan plats. Vad utmärkelsen 
hade för betydelse för mig och övriga Karlskronabor samt för fysisk planering 
var ingenting som jag reflekterade över just då. Under de senare åren har jag i 
Karlskrona noterat en lokal debatt som i stor utsträckning handlar om hur ny 
bebyggelse ska utformas. Debatten handlar om vad man får och inte får göra 
i ett världsarv. Somliga menar att det inte tas tillräcklig hänsyn till världsarvet 
och den äldre bebyggelsen när man bygger nytt. Det har uttryckts oro över 
planerade förändringar som en del påstår kan skada riksintresset för kultur
miljövård och i förlängningen även världsarvet. 

I samband med dessa artiklar och debattinlägg har jag funderat över vad en 
världsarvsutmärkelse egentligen innebär för den fysiska planeringen och ny 
bebyggelse i en stad. 

1.2 Syfte och frågeStällningar
Med ovan nämnda tankar som bakgrund är syftet med uppsatsen att under-
söka på vilket sätt en världsarvsutnämning påverkar den fysiska planeringen. Detta 
görs genom en komparativ ansats av världsarven Stora Kopparberget och Fa
lun, Örlogsstaden Karlskrona samt Visby. Följande frågeställningar är formu
lerade utifrån syftet:

Hur hanteras nybyggnation i dessa tre världsarv? Finns det någon medveten hand-
lingsplan för ny bebyggelse?

Vilken betydelse har lagstiftning och regelverk för möjligheterna att bevara respek-
tive utveckla bebyggelse i kulturarvs- och världsarvsmiljöer?

1.3 Metod 
Det bör inledningsvis understrykas att uppsatsen är skriven utifrån ett planerar
perspektiv. Fysisk planering handlar om att reglera användning av mark, vat
ten och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhälls
ekonomiska perspektiv. Det är med andra ord flera aspekter och intressen som 
ska vägas för och mot varandra. Kulturarv är en av dessa. 

Kursen är på 30 högskolepoäng och det har därför varit svårt att under 
den begränsade tiden helt sätta mig in i problematiken kring kulturarv och 
världsarv. Mycket tid har avsatts till litteraturstudier samt till organisation och 
genomförande av de intervjuer som är gjorda.

Till uppsatsen har jag studerat forskning inom bland annat etnologi och 

t amiralitetsklockstapeln 
är en del av världsarvet 
Karlskrona.
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arkitektur. Källorna är avhandlingar, artiklar och intervjuer med personer 
inom kommun, länsstyrelse och länsmuseer. Jag har också studerat litteratur 
och rapporter från statliga myndigheter och är medveten om att detta mate
rial har perspektiv och inriktningar som är styrda av politiska beslut i form av 
förordningar och regleringsbrev. De sistnämnda beskriver mål och resultat 
som myndigheterna ska uppnå samt reglerar deras budgetar vilket innebär att 
fokus och inriktningar kan skifta mellan olika mandatperioder.

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur en världsarvsutnäm
ning påverkar den fysiska planeringen och besvaras i första hand genom att 
jag gör en komparation mellan världsarven i Falun, Karlskrona och Visby. 
Genom att sätta in materialet i en generell diskussion om planering och kul
turarv prövas vad som är ett generellt respektive specifikt hanteringssätt på 
dessa platser. Valet att jämföra Falun, Karlskrona och Visby beror på att de 
är de enda världsarven i Sverige där det ingår stadskärnor. Min utgångspunkt 
har varit att de därför bör ha ungefär samma hanterings och förhållningssätt 
i planeringsfrågor. Falun och Karlskrona är dessutom båda 1600talsstäder. 
Komparationen är dock i stor utsträckning begränsad till de intervjuer som är 
genomförda. Tiden som har avsatts för materialinsamling har varierat och till 
följd av detta får inte de tre exemplena lika stort utrymme vad det gäller sid
antal. Detta har självklart betydelse för generaliseringsgraden samt för slut
satserna om planeringen i de enskilda fallen, men trots detta blir de princip
iella frågeställningarna väl belysta. Problematiken behandlas främst i kapitel 
tre men även i kapitel två där regelverket runt världsarven presenteras. 

Frågeställningen om hur nybyggnation sker på dessa platser besvaras genom 
det intervjumaterial som har tagits fram. För att tydliggöra hanteringssättet 
används även ett teoretiskt perspektiv som presenteras närmare här nedan.

Lagstiftningens roll och inflytande behandlas främst i kapitel två som berör re
gelverket men även i redogörelsen för de tre världsarvens planering i kapitel tre.

1.3.1 intervjuer
Intervjuer valdes som metod för att få reda på hur personer som arbetar med 
världsarven upplever situationen och på så sätt få konkret information om hur 
den fysiska planeringen fungerar. Nio intervjuer med elva personer knutna till 
exempelstäderna är gjorda. Personerna har varit insatta i bakgrunden till ut
nämningen, regelverk och planeringsfrågor och hanterar regelbundet världs
arvet i sitt arbete. För att få en rättvis och jämförbar bild har jag eftersträvat 
att intervjua motsvarande tjänstemän och chefer inom kommun, länsstyrelse 
och länsmuseum i de tre exempelstäderna. Av olika anledningar var det dock 
inte genomförbart eftersom några hade för hög arbetsbelastning men även att 
det fanns svårigheter att hitta en gemensam tid för ett möte.

Dag, plats och tid bestämdes av de intervjuade. Intervjuerna spelades in 
digitalt och transkriberades därefter i den utsträckning som materialet gick 
att uppfatta. På grund av tekniska begränsningar finns inte de inspelade inter
vjuerna sparade. Det stora geografiska avståndet mellan Karlskrona, min 
dåvarande bostadsort, och Falun ledde till att personerna där intervjuades via 
epost. Jag har med andra ord inte varit på plats i Falun, vilket kan ha påver
kat materialet då de intervjuade inte har fått samma möjlighet att utveckla 
sina resonemang och tankar som övriga intervjuade personer. Visby besöktes 
under hösten men vid det aktuella tillfället fanns endast möjlighet att genom
föra ett begränsat antal intervjuer. Eftersom jag under tidpunkten för insam
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t i uppsatsen undersöks 
bland annat hur ny bebyg-
gelse utformas i världsarv. 
marinmuseum på stumhol-
men i Karlskrona ritades av 
hederus malmström arkitek-
ter och är ett exempel på nytt 
inslag i en äldre miljö. 

lingen av materialet bodde i Karlskrona var det lättare att bestämma träff för 
intervjuer med de personer som där hanterar världsarvet. I Karlskrona har 
jag följaktligen träffat flest personer varför tonvikten ligger på det exemplet. 
Det insamlade materialet från de tre exempelstäderna har dock bedömts som 
tillräckligt för att göra en rättvis komparation och för att kunna besvara inle
dande frågeställningar.

Mitt intryck av samtliga intervjuer är att de tillfrågade har varit öppna och 
berättat om hur de upplever arbetet och inte undanhållit problem och even
tuella brister.

1.3.2 disposition
I ett första teoretiskt betonat kapitel ges en introduktion till val av ämne med 
syfte och frågeställningar. Här presenteras även tillvägagångssätt och väsent
liga begrepp, forskning kring ämnet, samt det teoretiska perspektiv som an
vänds för att främst analysera intervjumaterialet. 

I det andra kapitlet redogörs för det regelverk som finns kring världsarven 
samt den lagstiftning som styr planeringen i Sverige. I kapitlet presenteras 
även den ansvarsfördelning som finns kring fysisk planering, kulturmiljöer 
och världsarv. 

Kapitel tre beskriver arbetet kring världsarven i Falun, Karlskrona och Vis
by. Här ges en bild av hur nomineringen gick till, vad som styr planeringen 
och hur arbetet kring världsarven är uppdelat. Detta avsnitt avslutas med en 
jämförelse av platserna. 

I det fjärde och avslutande kapitlet diskuteras uppsatsens frågeställningar 
och resultat med ett resonemang om förhållningssätt för framtida planering. 

Samtliga kapitel avslutas med en mindre sammanfattning.

1.4 teoretiSkt perSpektiv
Utifrån ett teoretiskt perspektiv diskuteras hur aktörer i anslutning till världs
arven inom kommun och andra myndigheter ser på formandet av världsarven. 
Teorin är tänkt att fungera som hjälp för att analysera, sortera samt att tydlig
göra materialet och de olika inriktningar som förekommer i de tre exemplen.
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Den amerikanska arkitekturprofessorn Linda Groat redogör i antologin 
Design Review – Challenging Urban Aesthetic Control, för sin forskning kring 
uppfattning av arkitektur (1994, s. 157 f) 1. Med intervjuer som grund har hon 
undersökt hur arkitekter, beslutsfattare och allmänhet ser på anpassning och 
tillägg i bebyggelsen, samt betydelsen av hur byggnader hänger samman med 
varandra och sin omgivning. Genom analyser har Groat identifierat följande 
fyra olika förhållningssätt till arkitektur:

1. Architecture as a Historic document – förknippas med ett modernistiskt synsätt 
där arkitekturen fungerar som ett tidsdokument och ett uttryck för platsens 
och samhällets historia. Det som byggs måste spegla sin samtid och hämta in
spiration från denna. Förespråkare av detta förhållningssätt menar att tillägg 
inte behöver underordna sig det befintliga eftersom de är uttryck för sin tid 
och representerar en rådande stil samt materiell utveckling. 

2. The importance of visual continuity – här spelar det visuella sambandet stor 
roll och kvaliteten i den byggda miljön bedöms utifrån hur byggnaderna häng
er samman med varandra och sin omgivning. Det är acceptabelt med viss grad 
av kopiering i detaljer och utsmyckningar. 

3. Deeper levels of significance – i detta förhållningssätt är visuell kontinuitet 
bland byggnader inte det viktiga. Här är det istället frågan om en mer sub
til anpassning av byggnader där hänsyn tas till symboliska och kulturella 
förhållanden. 

4. Freedom for the creative designer – bäst resultat uppnås när arkitekten har 
fria händer att skapa utan riktlinjer och regler. De som håller sig till det här 
förhållningssättet menar att det är omöjligt att skapa riktlinjer som talar om 
vad som är lämpligt respektive olämpligt i kulturmiljöer. 

Det är enligt Groats undersökning endast det andra förhållningssättet The 
importance of visual continuity, där tillägg har underordnats det befintliga, som 
uppskattas av och tilltalar en bredare allmänhet. Övriga punkter förespråkas 
oftast av arkitekter.

Liknande slutsatser har även Catharina Sternudd kommit fram till i sin 
avhand ling Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp (2007). Hon 
har undersökt hur arkitekter och allmänhet uppfattar och ser på arkitektur 
med utgångspunkt från småstaden Karlshamn. Sternudd hävdar att det som 
arkitekten tycker är god utformning inte nödvändigtvis tilltalar och uppskat
tas av allmänheten. Det bör noteras att hon har intervjuat folk som av olika 
anledningar valt att bo kvar eller bosätta sig på en plats som har småstadens 
karaktär. De som vill bo på ett annat sätt, utan denna karaktär, har flyttat 
därifrån. Att hennes slutsatser är ett generellt förhållningssätt till arkitektur är 
därför svårt att helt fastställa men ger en fingervisning om läget.

Genom enkäter har Karlshamnsbornas föreställning om sin stad analyse
rats. Sternudds forskning visar att många uppskattar de kvaliteter som ofta 
finns i äldre bebyggelse. Hon drar slutsatsen att det finns en klyfta mellan de 

1  Jmf. sternudd (2007, s. 12�).
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estetiska värderingarna hos de som gestaltar bebyggelsen och de som använ
der den (2007, s. 137). Undersökningen visar att det är träbebyggelsen, små
skaligheten och torget, det vill säga småstadskaraktären, som framställs som 
viktig och uppskattad (2007, s. 92). Den äldre bebyggelsen värderas mycket 
högt. Panelklädda trähus i en eller två våningar med väl bevarad 17001800
talskaraktär intar en särställning när det gäller frågan om skönhet. Det finns 
en stor enighet om att dessa byggnader är vackra och i hög grad trivsamma. 
Bebyggelse från slutet av 1900talet med tydliga referenser till äldre bebyg
gelse omnämns också positivt (2007, s. 94). 

Modernismens bostadshus upplevs varken som vackra eller trivsamma. 
Enligt undersökningen har de byggnader som uppfördes under sanerings
åren ännu inte accepterats som visuella inslag i stadsbilden (2007, s. 95 ff). 
Karlshamnsborna värderar dessa bostadshus och varuhus lägst och generellt 
anses att de måste förbättras eller byggas om. Vissa av byggnaderna som upp
levs som fula är ändå accepterade eftersom de är en känd del av stadsmiljön. 
I flera fall föreslås ombyggnad eller rivning av byggnader med den enda mo
tiveringen att de är fula. Detta tolkar Sternudd som att utseendet har mycket 
stor betydelse för bebyggelsen. Ett tydligt mönster i undersökningen är att 
äldre småstadsmässiga miljöer är högt värderade medan de modernistiska 
byggnaderna är lågt värderade. 

Det framgår även att de som deltog i undersökningen inte har någonting 
emot att ny bebyggelse försöker efterlikna äldre.

1.5 forSkningSöverSikt 
För att förstå innebörden och komplexiteten av världsarv är det även nödvän
digt att förstå innebörden av kulturarv. Jag kommer därför inledningsvis att 
göra en begreppsförklaring av dessa båda, för uppsatsen, väsentliga begrepp. 
Därefter presenteras hur myndigheter, länsstyrelser, museer eller bevarande
aktörer vanligtvis ser på historia varpå olika forskningsinriktningar kring 
kulturarv och världsarv presenteras.

1.5.1 Begreppsförklaring 

1.5.1.1 Kulturarv
Peter Aronsson skriver om historiebruk i antologin Kulturarvens dynamik. Det 
institutionaliserade kulturarvets förändringar och definierar kulturarv på följ
ande sätt (2005, s. 11):

”… kulturarv är det som skapas genom institutionaliserade praktiker som 
i egna och andras ögon syftar till att skydda, bevara och förmedla historiska 
artefakter och minnen.”

Kulturarv är en kvalitetsstämpel där ålder, estetik och det unika är tre viktiga 
kriterier. Detta skriver etnologen Owe Ronström i Kulturarvspolitik – Visby. 
Från sliten småstad till medeltidsikon där han redogör för hur Visby blev ett 
världsarv och om innerstadens förändring samt hur denna plats idag gestaltas 
med tillbakablickar (2007, s. 212 f). Ronström slår fast att begreppet kulturarv 
kan appliceras på det mesta och att det vänder blicken bakåt (2007, s. 215). 
Han menar också att kulturarvet ständigt är expansivt där fler och fler objekt 
lyfts in (2007, s. 223). Det kan handla om artefakter och platser, men även om 
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musik och litteratur. Ronström poängterar även att det är i kontrast till vad 
det inte är som kulturarv blir meningsfullt. Gammalt ställs mot nytt, auten
tiskt mot oäkta och urvalet har därför stor betydelse.

När vissa objekt och platser bevaras och utses till kulturarv glöms andra 
bort, anser Ronström (2007, s. 27). Det är personer i bestämda sammanhang 
och i bestämda syften som väljer ut de delar av historien som blir kulturarv, 
och i ett längre perspektiv även det som ska nomineras till att bli världsarv 
(Ronström m.fl. 2002, Ronström 2007, s. 23). Eftersom delar av historien 
utesluts är bevarande inte neutralt, anser han (2007, s. 25). 

Ida Wedin förklarar i uppsatsen Industriarvet i skärningspunkten mellan 
kulturarv och turism att kulturarv är delar från det förflutna som samhället för 
tillfället väljer att bevara och föra vidare (2006, s. 2). Hennes arbete rör sig 
i ett fält mellan kulturarv och turism och beskriver förhållningssätt till be
varande och turistnäring. Kulturarv är ingen för alltid fastställd substans utan 
objekten som är utvalda skiftar i betydelse från en tid till en annan. Makten 
över utnämning och urval är därför viktig ur demokratisk synpunkt, menar 
Wedin. Kulturarvet kan förmedla bilder av individer och samhällen. Det som 
formuleras som ett gemensamt kulturarv har både en inkluderande och en 
exkluderande funktion.

Carina Johansson (2006), berör också denna inkludering och exkludering 
i sin licentiatrapport Mellan ruinromantik och partyfabrik? – en etnologisk studie 
av Visby i bild, berättelse, fantasi och minne. Hon har studerat bilders betydelse, 
hur de används, vad de säger och vad de gör med platser. Johansson påpekar 
att vissa utvalda delar får representera en helhet medan andra delar stöts bort 
(Johansson 2006 s. 16). Representationerna är enligt forskaren Anne Eriksen 
lösrivna bitar från en svunnen tid (2006, s. 26 f). De utvalda objekten gör att 
andra delar hamnar i skymundan och blir representationernas motsats, icke
representationer, och något ointressant. Representationer styr hur man möter 
platser och de påverkar hur platsen ska minnas samt hur man ska förhålla sig till 
den. När vissa delar visas i form av bilder upprepade gånger skapas fram och 
baksidor. Vissa delar blir viktiga medan andra blir mindre viktiga (2006, s. 98). 

1.5.1.2 Världsarv
Unesco2 bildades 1945 och är Förenta nationernas organ för utbildning, 
vetenskap och kultur. Syftet var att främja samarbete mellan länder och att 
bidra till fred och fostran i mänskliga rättigheter (Världsarvsrådet och Hill
gren, odaterad a). Unesco har utarbetat flera konventioner och 1972 arbetades 
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, den så kallade Världs
arvskonventionen, fram (Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvs-
objekten 2002). Ursprungstanken med konventionen var inte främst att bevara 
platser och objekt, utan att skapa fred på jorden. Eftersom kulturarv har så 
stor betydelse för människor ansåg Unesco att det var kring detta som man 
skulle förena jordens befolkning.

Etnologen Jan Turtinen skriver i Världsarvets villkor, Intressen, förhandlingar och 
bruk i internationell politik att syftet med världsarven numera är att identifiera och 
bevara vissa natur och kulturarvsplatser som anses utgöra hela mänsklighetens 
gemensamma arv, men även att informera och sprida kunskap om dessa (2006, 

2  united nations educational, scientific and cultural organization.
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s. 46 f). En förlust av ett världsarv anses inte bara vara en lokal eller nationellt 
förlust, utan en förlust för hela mänskligheten. Över 180 länder har underteck
nat konventionen och idag innehåller världsarvslistan närmare 900 objekt (Une-
scos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2008, s. 8).

Enligt Ronström är världsarv (2007, s. 82):

”… en globaliserad version av det allmännare och mer omfattande 
fenomenet ’kulturarv’, utgår från idén att vissa gamla byggnader, platser 
och föremål är värdefullare än andra och att åtminstone några av dem är 
så värdefulla att de bör skyddas och bevaras som ett mänsklighetens ge-
mensamma arv.”

1.5.2 Bevarandeaktörer och produktionen av kulturarv

Kulturmiljön är hela den omgivning som människan skapat med odlade land
skap, bebyggelse, vägar och anläggningar, städer och småorter, förklarar Hans 
Gillgren i boken Planering och byggande i kulturmiljöer – Tre metodexempel i stads-
bygd (2000, s. 8). I kulturmiljön ingår både äldre och nyare bebyggelse. Även 
de människor som lever och som tidigare levt i den, deras historia, försörjning, 
traditioner och levnadssätt är viktiga beståndsdelar. Den byggda kulturmiljön är 
det mest påtagliga och långlivade uttrycket för människans existens. Vid sidan 
av naturmiljön med klimat, luft, vatten, växt och djurliv, bildar kulturmiljön en 
viktigt grund för samhällsutvecklingen, anser Gillgren.

Att riva byggnader eller att genomföra större förändringar kan få stora kon
sekvenser eftersom många kvaliteter blir tydliga först i efterhand. Vissa före
teelser blir dessutom obegripliga för senare generationer om det inte finns 
några fysiska avtryck kvar, resonerar Ingrid Persson och Ann Mari Westerlind 
i Kultur i grunden, skriven på uppdrag av Boverket (2000, s. 9).

Författarna Göran Cars, Krister Olsson och Folke Snickars är inne på 
samma spår i boken Kulturmiljö på spel – En studie av strategier att bevara och 
utveckla den byggda miljöns kulturvärden. Boken behandlar förutsättningar och 

t Visby är ett av de närmare 
900 objekt som finns med 
på världsarvslistan. på bilden 
syns s:t Katarina kyrkoruin.
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metoder för att bevara värdefull bebyggelse i syfte att ge den en starkare ställ
ning. Boken belyser även nyttan med att bevara byggnader. Författarna menar 
att det byggda har förutsättningar att finnas kvar längre än det skrivna (1996, 
s. 16). Fortfarande hittas boplatser och föremål från kulturer som fanns långt 
före skriftspråkets utveckling. Den byggda miljön som skapas är platsbunden 
på ett helt annat sätt än kunskapen som bevaras i tal och skrift. Vetskapen om 
att det som byggs idag kommer att bära med dagens kultur långt in i fram
tiden bör vara en vägvisare till ett långsiktigt synsätt på såväl samtidens som 
framtidens stadsbyggande och arkitektur, anser de.

1.5.2.1 Varför bevara delar från förr?
Cars m.fl. redogör även för fyra olika anledningar till varför äldre bebyggelse 
och kulturmiljöer bör bevaras (1996, s. 20 f): 

1. Byggnader och bebyggelsemiljöer representerar ett arkitektoniskt och konst-
närligt värde. Efterkrigstidens bebyggelse innebar dramatiska förändringar 
för många orter. Författarna hävdar att den inte alltid kan mäta sig med sina 
föregångare arkitektoniskt, konstnärligt och estetiskt. Det har därför blivit 
mer betydelsefullt att bevara äldre bebyggelse. Enligt författarna har tidig
are bebyggelse ofta uppförts med gedigna material, hantverksskicklighet och 
omsorg om detaljer som gör dessa byggnader tilltalande. Skalan är dessutom 
anpassad till mänskliga mått. 

2. Vidare hävdar de att historien gör det möjligt för oss att få perspektiv på vår 
egen tid. Bebyggelsen ger en bild av livsstilar, samhällsordning och samhälls
funktioner som tidigare funnits. Den ger praktiska insikter och erfarenheter 
som kan vara användbara eller nyttiga, menar författarna. Sällsynthet och rep
resentativitet är viktiga begrepp i det här sammanhanget. Äldre miljöer är 
sällsynta idag och därför också historiskt värdefulla. 19501960talsmiljöerna 
är inte så ovanliga att de anses betydelsefulla nu, men kommer troligtvis att 
bli det så småningom. 

3. Författarna påpekar även att kulturhistoriskt intressanta byggnader utgör 
en viktig del vid värdering av ett samhälles attraktivitet och även för dess ut
vecklingsmöjligheter. På så vis finns det en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till. 
Äldre bebyggelse har en konkurrensfördel. Om det finns möjlighet väljer de 
flesta, både företag och privatpersoner, att bo i en miljö som har kulturhisto
riska kvaliteter. Dessutom är många företag inte längre bundna till en speciell 
ort. Bebyggelsen fungerar därför som ett konkurrensmedel. 

4. Slutligen nämns sociala aspekter där betydelsen av att känna hemkänsla och 
trygghet lyfts fram. I en allt mer globaliserad värld anser författarna att det 
finns behov av att känna tillhörighet, trygghet och identitet. Det är t.ex. vik
tigt att kunna återvända till sin uppväxtmiljö. Snabba samhällsförändringar har 
karaktäriserat byggandet de senaste decennierna och i flera avseenden har den 
historiska kontinuiteten som kännetecknat bebyggelseutvecklingen brutits.

1.5.2.2 Vad ska bevaras? 
I boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse redogör Axel Unnerbäck ur ett 
antikvariskt perspektiv för hur det som bedöms som värdefullt väljs ut för att 
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bevaras (2002, s. 30). Han nämner dokumentvärde som ett kriterie. Hit hör 
byggnadshistoria, arkitekturhistoria och personhistoria. Det är de delar som 
kan redovisas i form av fakta och som måste tolkas och beskrivas. Det kan 
handla om byggnadsår och om personer som levt i huset. Dessa uppgifter är 
till stor del beroende av bedömarens kunskap och inriktning. Upplevelsevärde 
är ett annat kriterie där arkitektoniskt och konstnärligt värde, patina och 
symbolvärde bedöms. Det är i stor utsträckning subjektiva värderingar, som 
kräver kunskap för att kunna utläsa samband över plats, region och se typiska 
drag. På grund av subjektiva bedömningar diskuterar man med fördel i större 
grupper för att få en så nyanserad bild som möjligt, poängterar han.

Till miljön kan läggas nya funktioner och kvaliteter, men spåren av tidigare 
användning bör finnas kvar så att platsen kan fortsätta att berätta sin historia 
och ge stöd för framtida berättelser, menar Ann Mari Westerlind (2000) i ar
tikeln Hand i hand miljömål och riksintressen. Westerlind påpekar att man måste 
acceptera att alla byggnader förr eller senare förlorar sin praktiska möjlighet 
att användas. I det skedet är det viktigt att säkerställa och dokumentera spåren. 
Kulturarvet förändras ständigt men samtidigt representerar det kontinuitet, 
förankring och tradition. Uppfattningen om vad som är betydelsefullt eller 
särskilt värdefullt varierar med tiden. Sven Göthe (2004) skriver om detta i 
artikeln Kulturhistorisk värdering för ett långsiktigt hållbart kulturarvsbruk och 
framhåller att det främst finns två orsaker: För det första tas modernare delar 
av kulturmiljön successivt med. För det andra har många kunskapssamman
ställningar gjorts av experter utan någon direkt dialog och framför allt utan ett 
politiskt förankrat värderingsbeslut. Värdering av kulturmiljö är färskvara och 
förutsätter dialog mellan allmänhet, kulturhistoriska experter och politik. 

Byggnader som har förfallit, byggts om eller försvunnit i bränder och krig 
är för alltid borta skriver Jan Lisinski (2004), professor i restaureringskonst, i 
artikeln Rekonstruktion och nygestaltning av historiska monument – en kommen-
tar utifrån tapetprojektet på Svartsjö slott. Trots det finns exempel som visar 
på önskan om motsatsen. Han menar att det snarare är ett undantag att fak
tiskt acceptera ruiner som de är. Louise Nyström (2006), professor i fysisk 
planering, nämner i Arkitektur för livet – om nutidens arkitektur mellan dåtid 
och framtid de polska städerna Warszawa och Gdansk som bombades i krigs
slutet men återuppbyggdes under 1950talet. Katarina kyrka i Stockholm 
som brann 1990 och Frauenkirche i tyska Dresden, även den bombad under 
kriget, har båda återuppbyggts. Ofta sker återuppbyggnaden genom förenk
lingar och justeringar och det används ofta andra byggnadsmetoder än vad 
som ursprungligen användes. Det som talar för den här typen av bevarande 
är enligt Nyström att den fysiska miljön är så betydelsefull för minnen och 
identitet att den inte får försvinna. Hon hävdar att stadsbilden och dess siluett 
hjälper minnet och förmedlar en kontinuitet. 

1.5.3 förhållningssätt till kulturarv 
Owe Ronström har tillsammans med Carina Johansson och Britt Bjärhall skrivit 
om KA3 vid Fårösund på Gotland i rapporten KA3 – från Kustartilleri till Kultur-
arv (2002). Författarna har studerat hur olika aktörer kan ha bakomliggande 
syften i produktionen av kulturarv. I rapporten presenteras förhållningssätt till 
kulturarv (Ronström m.fl. 2002): 

Det finns generellt sett en grundläggande överenskommelse i samhället om 
att det är viktigt att skapa gemensamma minnen och gemensam historia. För 

p Frauenkirche i tyska 
dresden stod länge ruin efter 
andra världskrigets slut men 
har återuppbyggts och invig-
des på nytt 2005.
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de allra flesta människor är det självklart att gammalt har ett högt värde. Det 
är dock inte lika självklart för alla vad det är som ska bevaras, på vilket sätt och 
vem som ska bestämma detta urval. För de som arbetar inom länsstyrelser och 
museer, alltså de professionellt sysselsatta, är bevarandet mer av en plikt och 
självklarhet som inte behöver diskuteras. Vidare finns det de som ser kulturarv 
som en resurs för lokal och regional utveckling. För denna grupp handlar det 
om att använda platsens historia och förutsättningar för olika syften. Dessa ser 
ingen plikt i att minnas, men vill spara för att vara på den säkra sidan. Slutligen 
finns det de som resonerar att det som bevaras måste användas och underhållas. 
Platser och objekt måste komma till nytta och inte bara kosta pengar. 

Här uppträder enligt Annika Alzén en konflikt. Ska tiden frysas och vårdas 
eller brukas och förändras allt eftersom situationen kräver det? Hon menar att 
det finns olika sätt att använda kulturarvet på och för att beskriva problematiken 
använder hon i artikeln Demokrati och Kulturvarv två begrepp (2006, s. 158):

1. Reservera – handlar om ett sätt att bevara där autenticitet sätts i centrum. 
Här finns skydd från användning som innebär slitage och förändring som t.ex. 
världsarvskonventionen. 
2. Kultivera – här handlar det istället om användning av det förflutna med 
olika förändringsprocesser. Användningen ses som en förutsättning för ett 
långsiktigt bevarande.

Turtinen anser att kulturarv och turism i stor utsträckning är samma sak (2006, 
s. 153). När en plats förlorar sin funktion eller när verksamheter upphör kan 
dessa få nytt liv genom att bli ett arv. I Världsarvets världar – mångvetenskapliga 
perspektiv på industriella världsarv presenterar Anna Götlind (2005) den forsk
ning som pågår inom Högskolan Dalarna angående världsarvet i Falun. Här 
framgår att historien förenklas i syfte att locka fler besökare till världsarvet.

Wedin skriver om problematiken kring samordning och olika syn på hur 
kulturarvet ska bevaras samt hanteras i förhållande till turism och besöks
näring (2006, s. 5 ff). Trots goda ambitioner är det ofta svårt att samverka i 
dessa frågor. Aktörerna har ofta olika tidsperspektiv, olika utbildning och olika 
uppdrag som kan leda till motsättningar och konflikter. Wedin har delat upp 
dessa synsätt i två perspektiv. Hon uppger att det finns ett bevarandeperspektiv 
med bevarandeaktörer. Dessa anser att kulturarvet ska bevaras till nuvarande 
och framtida generationer. Det finns även ett turismutvecklingsperspektiv med 
turismaktörer som har ekonomiska intressen av kulturarvet. Kulturarvet ses 
som en resurs för att utveckla turism och besöksnäring. Det finns ingen rak 
tudelning mellan dessa perspektiv, menar Wedin, för båda perspektiven hand
lar om att förmedla kulturarvet till besökare. Åsikterna går dock ofta isär vad 
det gäller att bevara autencitet, visa årsringar och utveckling samt även om 
att visa sämre sidor av kulturarvet. Uppfattningarna kan även skilja sig i fråga 
om att skapa arbetstillfällen genom att t.ex. erbjuda restauranger och butiker 
möjlighet att etablera sig i eller runt dessa platser. 

Även Turtinen visar på komplexiteten i användningen av kulturarvet och 
berättar att det på Öland har förekommit en form av maktkamp kring världs
arvet (2006, s. 165 ff). Samarbetet mellan kommun, länsstyrelse och markägare 
var både komplext och ömtåligt eftersom det fanns olika syn på världsarvets 
innehåll.
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1.5.4 kulturarvet – utvalt av experter 

Problematiken kring urvalet av kulturarvet och delaktigheten i det beskrivs 
av en rad nordiska forskare i antologin Demokratiskt kulturarv? – Nationella 
institutioner, universala värden, lokala praktiker, Annika Alzén och Peter Arons
son (red.) (2006). Här ställs frågan om hur delaktiga olika grupper och folk 
i allmänhet är i utformningen av kulturarvet. Antologin visar även på kom
plexiteten i själva ordet kulturarv och det ges olika försök till att förklara dess 
innebörd. Bernard Eric Jensen (2006) gör en begreppsanalys i artikeln At for-
valte kulturarv – en identitetspolitisk arbejds- og kampplads, liksom KG Ham
marlund (2006) gör i artikeln En trygg och demokratisk identitet på basis av det 
historiska arvet – kulturarv och historia i den svenska skolan.

Utifrån en begreppsförklaring av den danska etnologen Lene Otto, anser 
Jensen att det finns två olika användningsområden för begreppet kulturarv 
(2006, s. 40 ff). Dels för ett smalare område som gäller konst, musik, arkitek
tur och litteratur. Men det kan även användas i en bredare betydelse som ett 
begrepp för språk och livsstilar. 

Jensen hävdar även att begreppet kan användas som ett värdeneutralt nor
mativt begrepp när någon i maktposition har valt ut territoriellt avgränsade 
platser och objekt (2006, s. 40 ff). Urvalet har skett utifrån ett institutionellt 
elitistiskt tänkande som handlar om vissa människor och deras önskan att ta 
till vara kulturarvet. I dessa fall handlar det om en mindre del av en viss kultur 
som får kulturarvsstatus och man talar i detta sammanhang om kulturarvet, i 
singular. Enligt Hammarlund är det ett fixerat arv som används för att t.ex. 
forma en identitet runt svenskhet (2006, s. 91). 

Begreppet kan även fungera som ett värdeladdat, skildrande begrepp då 
det talas om kulturarven, i plural. Hammarlund återger Stefan Bohamn och 
uppger att det handlar om värderingar som grupper av människor delar vilket 
kan vara t.ex. musikkultur och trosyttringar (2006, s. 91). Grupperna har vissa 
uttryck som kan vara av andlig och materiell sort och en del av dessa bedöms 
vara så viktiga att de betraktas som kulturarv.  

Sättet att använda begreppet kan enligt Jensen ge upphov till konflikter. 
Om det handlar om ett avgränsat stycke, vem har då rätt till att välja ut detta 
kulturarv, frågar han sig. Är det en fråga för allmänheten eller en utvald grupp 
av experter och politiker? 

Peter Aronsson visar hur urvalet hänger samman med politisk inriktning. Han 
menar att urvalet är beroende av vilken politik som för tillfället innehar mak
ten (2006, s. 5). I detta sammanhang tydliggörs även synen på demokrati. I en 
direktdemokratisk eller kommunikativ demokrati ges mindre grupper större 
möjlighet att uttrycka sin identitet. I en representativ demokrati förmedlas en 
idealbild som matchar det politiska systemet. 

Olof Albert Woltil är inne på samma spår i sin magisteruppsats Planning in 
the preservation of Swedish heritage, där han har undersökt hur olika kommuner 
och myndigheter hanterar kulturarvet och dess problematik i Sverige (2007, 
s. 8). Han visar att kulturarvet helt och hållet är i händerna på den politik 
som för tillfället styr (2007, s. 51 f). Vidare hävdar han att de som definierar 
kulturarvet också har starkt inflytande över urvalsprocessen (2007, s. 27 ff). 
Urvalet beror även i stor utsträckning på omständigheter. Museum föredrar 
oftast mindre och hanterbara saker framför t.ex. en hel industribyggnad, men 
det kan även handla om att ett objekt har en negativ betydelse och därför inte 
betraktas som kulturarv. Han menar att det är en hög grad av subjektivitet i 
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urvalet. Sittande regering bestämmer vad som ska bevaras och kulturarvet 
speglar på så sätt sin tid. Lokalt följs en egen politisk agenda med prioritering
ar och inriktningar som också skiftar från mandatperiod till mandatperiod. 

1.5.5 världsarv – globalt kulturarv
Etnologen Jan Turtinen redogör ingående för hur Unesco och dess olika or
gan fungerar, men även för byråkratin och processen kring att föra upp ett 
objekt eller en plats på världsarvslistan (2006, s. 24 f). Han belyser hela pro
cessen från en global till en lokal nivå och visar att det finns vinster med att 
bli upptagen på listan. Turtinen anser att kulturarvet aldrig är något självklart 
och knappast uppenbart för vem som helst. Han understryker att det skapas 
och förändras med olika syften och världsarv är en form av detta.

Ronström ifrågasätter objektiviteten i utnämningen av världsarven och 
menar att det tas för givet att de är objektivt utvalda (2007, s. 81). Han hävdar 
vidare att världsarven precis som kulturarven inte finns naturligt utan skapas 
av bestämda människor, i bestämda sammanhang, för bestämda syften. Världs
arven framställs som om det bara fanns en enda mänsklighet med ett enda ge
mensamt arv och en universellt giltig värdeskala för att rangordna dem (2007, 
s. 69).

Ronström menar även att världsarvslistan kan delas in i ett A och ett B 
lag. Först utvaldes det som i praktiken redan var listat, t.ex. pyramiderna och 
kinesiska muren. Senare års världsarv kommer dock, enligt Ronström, aldrig 
mer än i princip upp i samma nivå som pyramiderna (2007, s. 104). 

Världsarven världen över har en strukturell likhet och Ronström jämför 
dem vid en snabbmatskedja (2007, s. 123 ff). Entreprenören köper sig rättig
heter för att använda varumärket och sortimentet, standarden och servicen 
som det står för. Varumärket ger löften åt både köpare och säljare genom 
garantier om kvalitet respektive kundunderlag. På motsvarande sätt innebär 
världsarvet löften om äkthet, unikhet och besökare.

Världsarvslistan är i obalans och speglar en förenklad syn på människan, 
framhåller Ronström (2007, s. 77 f). Det är en relativt liten grupps världsbild 
och uppfattning som representeras. Ronström understryker problematiken 

u Världsarven runt om i 
världen utgörs främst av 
historiska städer, religiösa 
byggnader och arkitektoniska 
monument. här syns Fredriks-
kyrkan i Karlskrona och tyska 
kyrkan skymtar till höger. 
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med att över hälften av världsarven ligger i Nordamerika och Europa och att 
betydligt fler kulturarv än naturarv har utnämnts. Bland de kulturarv som är 
representerade finns främst historiska städer, religiösa byggnader och det som 
Ronström kallar överklassens arkitektoniska monument. Det kristna arvet 
dominerar över andra religioners minnen och vidare även historisk tid över 
nutid. Kring världsarven finns en rad värden som fred, solidaritet, demokrati 
och samarbete (2007, s. 95). Lokalt och regionalt innebär en utmärkelse ge
nerellt förstärkt identitet, fler turister, fler arbetstillfällen, ökad uppmärksam
het och en allmän uppsnyggning. Detta skriver även Birgitta Hoberg (1992) 
på Riksantikvarieämbetet om i artikeln UNESCO:s Världsarvslista. 

Världsarven blir på det här sättet komplexa och kan därför utnyttjas på mån
ga olika sätt (Ronström 2007, s. 95). Turtinen poängterar att konventionen är 
ett storskaligt bevarandeprojekt och att den har blivit ett redskap för att nå 
andra mål än just bevarande (2006, s. 12). Utmärkelsen är eftertraktad och är 
ett prestigefullt redskap i kampen om uppmärksamhet för platsen. Han hävdar 
också att procedurer och arbetsformer kring bevarande och världsarvsfram
tagning kan vara problematisk och inte så enkel som det kan framstå (2006, 
s. 15). Världsarven väcker frågor, skapar debatt, konflikter och konkurrens både 
internationellt, nationellt och lokalt. I avhandlingen visar han hur konventionen 
inte bara används till skydd för platser utan även till utveckling och för att skapa 
ekonomisk vinning. Precis som Ronström och Hoberg menar han att en världs
arvsutnämning innebär en vinst genom att platsens synlighet ökar lokalt, natio
nellt och globalt. Detta gynnar turism och andra näringar (2006, s. 150). 

1.5.6 identitet, plats och kollektivt minne
Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar (Arons
son och Hillström (red.), 2005) är en antologi som redogör för forskning som 
pågår om kulturarv. Texterna har ett kritiskt förhållningssätt till detta samt 
processerna runt det och den vetenskapliga diskursen om kulturarv tycks för 
närvarande domineras av ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Antologin pre
senterar en diskussion kring begreppet och hur urvalet av det som bevaras 
går till, samt vilka konsekvenserna blir. Här skriver Eva Dahlström Rittsél 
om industriarv i artikeln Industriarv som kulturarv – Retorik och praktik i in-
dustriminnesvården (2005) och Krister Olsson beskriver hur kulturmiljövärden 
kan uppfattas i artikeln Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljövården i 
kunskapssamhället (2005). 

Jonas Grundbergs artikel Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvalt-
ning: utveckling eller konflikt? (2005) och Torkel Molins artikel Att prägla 
landskap (2005) berör båda kollektiv identitet och minne. Molin beskriver 
användningen av skyltar och poängterar att platser och objekt runt omkring 
oss inte är minnen i sig men att skyltarna påverkar vårt minne. (Molin 2006, 
s. 43). Platserna kan laddas med olika innebörd men det är upp till betraktaren 
att tolka utifrån sin kunskap. Alla har olika referensramar att tolka omgivning
en med och därmed får objekten omkring oss olika meningar (2006, s. 43 ff). 
Molin menar att de personliga tolkningarna av platser idag ofta är ersatta 
med förklarande texter, i form av skyltar, som presenterar en tolkning gjord 
av experter. Dessa är det få som ifrågasätter och det är därför lätt att ta till sig 
ett färdigtolkat, konstruerat landskap vilket påverkar det kollektiva minnet. 
Grundberg hävdar att det inte finns något kollektivt minne med en allmän 
gemensam historia men att det däremot finns en mångfald av historiska er
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farenheter (2006, s. 269 f). Det kollektiva är någonting som aktivt skapas som 
ett politiskt projekt för att förena olika grupper till ett gemensamt värdesys
tem för t.ex. nationsbyggande. 

Angående skyltar skriver Ronström att det inte är textens innehåll som är 
det viktiga, utan snarare att det finns en skylt som talar om att platsen är vik
tig (2007, s. 19). Utan skylt är platsen inte betydelsefull. Platser och objekt är 
utvalda och tolkade av olika aktörer, påpekar han.

Stefan Bohman skriver om tidsaspekter vid definition av kulturarv i artikeln 
Den minsta, gemensamma nämnaren. Eller – hur ser vårt kunskapsfält ut? (2006, 
s. 199 f). Han menar att historieskrivningen genom olika tider främst har 
styrts av ideologiska fokuseringar. Det har handlat om genus, klass och etni
citet men han uppger att man i Sverige främst fokuserat på det nationella, 
typiskt svenska och patriotiska:

”… kulturarv har formulerats och förts fram för att stärka idén om en 
enad nation, ett nationellt folk med en gemensam historia och kultur”. 

En förutsättning för att skapa en gemensam historia är dock att alla indivi
duella berättelser och minnen först försvinner. Detta sätt att skapa kulturarv 
är ett effektivt sätt att få kontroll över nuet och framtiden. Andra människor 
än de som har funnits på platsen får tolkningsföreträde och kan omdefiniera 
det som ligger bakom och forma framtiden (Ronström m.fl. 2002).

Ronström skriver att historieskrivning blir en politisk aktivitet när histo
rien anses ge identitet, sammanhang och tolerans mot individer och grupper 
(2007, s. 268 f). Bevarandet blir därför en metod att bygga det goda samhället, 
där kulturarvet är grunden. Ronström m.fl. kallar det för ledstångsteori (2002). 
När förbindelsen till historien hotas genom t.ex. snabba samhällsförändringar 
är det vanligt att man vill återupprätta det förflutna i form av kulturarv eller 
traditioner. Dessa liknar han vid ledstänger att hålla sig fast i om det gungar 
för mycket, så att det känns som om allt är som vanligt. Ett ökat intresse för 
kulturarv, traditioner och historia, eller ledstänger, är alltså enligt Ronströms 
teori en följd av att samhället förändras för snabbt i förhållande till den en
skilda individens uppfattning.

1.6 SaMManfattning
Vid en första anblick kan kulturarv och världsarv verka självklart, enkelt och 
okomplicerat. Delar av städer och platser bevaras för framtida generationer 
för att hjälpa dem att minnas det liv vi lever idag. Forskningen visar dock på 
motsatsen genom att peka på problem och svårigheter till följd av det arbetet.

Till att börja med går det inte att säga exakt vad som är kulturarv. Det 
finns inte ett kulturarv som någon kan identifiera och självklart hävda som just 
det enda kulturarvet. En slutsats utifrån den forskning som presenteras är att 
kulturarvet alltid konstrueras av någon eller några. 

För att legitimera kulturarvet krävs en viss maktposition. Vem som helst 
kan inte få igenom sin uppfattning. Kulturarvet är utsett av en mindre grupp, 
bestående av experter, där vissa utvalda delar får representera helheten. Det 
innebär att delar utesluts och att vissa grupper och deras historia hamnar i 
skymundan när det bara är några fragment som berättas. En tolkning av his
torien inkluderar alltid några men exkluderar andra, vilket kan skapa konflik

p byggnadsminnesmärkning 
av sluttningsmuren i Karls-
krona.
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ter. Det blir därför problematiskt att hävda att det finns ett kollektivt minne, 
vilket gör arbetet komplext.

För de allra flesta är det dock självklart att gammalt har ett högt värde. Men 
det är inte lika självklart för alla vad det är som ska bevaras, på vilket sätt och 
vem som ska bestämma detta urval. Ofta finns olika uppfattningar beroende 
på om det är en tolkning som hävdas av experter eller om det görs av folk i 
allmänhet. 

Kulturarvet skapas dessutom med olika syften där aktörer bakom konstruk
tionen kan ha olika motiv för att framställa det på ett visst sätt. Det finns 
bevarandeaktörer som vill reservera delar av historien. För dem är det auten
tiska det viktigaste och det som ska bevaras för framtida generationer. Turism
aktörerna vill kultivera genom att använda kulturarvet och anpassa det till 
dagens behov. De har ekonomiska intressen och vill förena kulturarvet och 
besöksnäringen. Även om det inte är uttalat så handlar världsarv i stor ut
sträckning om att skapa ekonomiska fördelar och att sätta platsen på kartan. 

Hur Groats fyra förhållningssätt, angående anpassning av bebyggelse, 
förhåller sig till kulturarv är inte helt klart. Det är ändå lätt att anta att The im-
portance of visual continuity förespråkas i dessa sammanhang. Bebyggelsen ska 
vara enhetlig och inte brytas av med något som tar för mycket uppmärksamhet 
från det befintliga. Men samtidigt påpekas att det som byggs idag kommer att 
bära med dagens kultur in i framtiden och detta bör därför vara en vägvisare 
för utformningen. Det påpekas även att äldre bebyggelsemiljöer represente
rar en estetik som inte finns idag. Utifrån det resonemanget skulle lika gärna 
Architecture as a Historic document, där arkitekturen ska vara ett tidsdokument 
och ett uttryck för platsens och samhällets historia, kunna fungera. Men det 
kan även tolkas som om nytt ska byggas med tillbakablickar med äldre, håll
bara och stabila material som användes förr. 

Hur det än ligger till så är det knappast frågan om Freedom for the creative 
designer där bäst resultat uppnås när arkitekten har fria händer att skapa utan 
riktlinjer och regler. g
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2 regelverk

I det föregående kapitlet gavs en introduktion till uppsatsen och en presenta
tion av den forskning som pågår kring kultur och världsarv. I den här delen 
redogörs för den ansvarsfördelning som finns för kulturarven men även för 
det regelverk och den lagstiftning som gäller för de svenska världsarven3. 

2.1 anSvarSfördelning

2.1.1 nationellt
På nationell nivå arbetar Riksantikvarieämbetet som är en central förvalt
ningsmyndighet för frågor om kulturmiljö och kulturarv. Deras uppdrag finns 
uttryckt i kulturminneslagen, där det framgår att myndigheten ska ha över
inseende över kulturminnesvården i landet (1998:950, 1 kap. 2 § tredje stycket). 
Riksantikvarieämbetet ska även ha en drivande funktion i kulturmiljöarbetet, 
vilket innebär att de ska arbeta för ökat samarbete mellan t.ex. kommuner och 
centrala kulturarvsinstitutioner (K-märkt 2004, s. 119). Vidare ska de även arbe
ta för att öka allmänhetens förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kultur
arvet. En stor del av arbetet går ut på att fördela ekonomiska resurser samt ange 
de områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Angående världsarven har Riksantikvarieämbetet ansvar för uppföljning 
av tillståndet i världsarvsområdena4 (Unescos världsarvskonvention och de sven-
ska världsarvsobjekten, 2002). De ska också vara rådgivare till länsstyrelserna 
i världsarvsfrågor, rapportera till regeringen samt hålla sig uppdaterade om 
utvecklingen inom världsarvsfrågorna. 

2.1.2 regionalt
Länsstyrelsen verkar på regional nivå och har enligt kulturminneslagen tillsyn 
över kulturminnesvården i länen (1988:950, 1 kap 2 § andra stycket, K-märkt 
2004, s. 120). Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt perspektiv verka för att de 
nationella målen genomförs. Samtidigt ska hänsyn tas till regionala förhållan
den, förutsättningar och till att länens utveckling främjas. Här hanteras även 
skyddsregleringar som exempelvis byggnadsminnen och kulturreservat. 
Man bevakar också att statliga intressen beaktas i den kommunala planverk
samheten. 

Vad det gäller världsarven har länsstyrelsen ett samordnande ansvar inom 
sitt område och har tillsyns och beslutsuppgifter enligt bestämda författningar 
(Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten, 2002). I tveksamma 
och komplicerade fall ska länsstyrelsen samråda med Riksantikvarieämbetet, då 
världsarvet är ett kulturobjekt5. Länsstyrelsen ska följa och vid behov även styra 
utvecklingen inom ramen för de styrmedel som myndigheten förfogar över. 

Länsmuseerna verkar också på den regionala nivån, men har ingen myn
dighetsfunktion och är därför en oreglerad verksamhet. De har kunskap och 
kan fungera som expertorgan för kommuner som inte har tillgång till egen 
kulturhistorisk sakkunskap. De har därför en betydelsefull roll för skyddet av 
kulturmiljön. 

3  uppsatsen redogör inte för de förordningar som finns kring världsarven i sverige.
4  naturvårdsverket är ansvarig myndighet för naturobjekt.
5  naturvårdsverket är motsvarande samrådspart vid frågor som berör naturobjekt.

t på stortorget i Karlskrona 
står stadens grundare Karl 
xi staty.
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2.1.3 lokalt

På lokal nivå finns kommunerna som hanterar planläggning och byggande 
(K-märkt 2004, s. 122). Kommunen ska enligt plan och bygglagen verka för 
en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads och land
skapsmiljö (1987:10, 11 kap 1 §). Enligt Riksantikvarieämbetet har långt 
ifrån alla kommuner tillgång till kompetens på kulturmiljöområdet och yt
terst få har tjänstemän som på heltid arbetar med frågor som rör kultur
miljön (Westerlind 2004). Länsstyrelsen och länsmuseerna har därför, enligt 
Westerlind, en viktig funktion att fylla för att bistå kommunerna med anti
kvarisk kompetens.

I det fall världsarvet är en stad eller ett i övrigt planlagt område, som till 
exempel Visby, Falun och Karlskrona är kommunerna genom sin planlägg
ning och sin bygglovprövning samt tillsyn över byggnadsverksamhet viktiga 
aktörer (Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten, 2002). 
Detaljplaner kan behöva ses över för att passa bevarandeintentionerna, om 
inte detta redan är gjort vid nomineringstillfället. Vid prövning av bygglov 
kan det bli aktuellt att beakta bevarandeintressena i området samt de beva
randeprinciper som formulerats i samband med nomineringen. Kommunen 
kan samråda med länsstyrelsen i projekt som kan vara tveksamma och lösa 
frågor i samförstånd med den.

Lokalt finns även ideella organisationer och föreningar vars engagemang 
bygger på enskilda insatser som kan spela stor roll i arbetet med kulturmiljön 
(K-märkt 2004, s. 123). I ett världsarv som är en stad med olika ägare och 
aktörer är informationen till dessa om vad slags miljö de verkar i av stor be
tydelse för deras möjlighet att medverka på lämpligt sätt. 

Woltil visar hur planeringssituationer kan ha olika grad av komplexitet. De 
kan vara enkla, komplexa eller väldigt komplexa och till och med kaotiska. Ju 
fler inblandade desto mer komplex blir planeringen (2007, s. 17). Komplexi
teten kring kulturarvet visar sig främst på en lokal nivå eftersom det är här 
det får folks uppmärksamhet. Här blir delning och splittring kring intressena 
synliga och det är därför av stor betydelse att det finns en dialog kring kultur
arvet, resonerar Woltil (2007, s. 51). Detta kräver att kommunen är aktiv i 
sin kommunikation och lyssnar på medborgarna. Det fungerar inte med en 
planering där kommunen aktivt tar ställning för ett visst intresse och ser sig 
som den med alla svar. Det är på den lokala nivån som kulturarvet blir en del 
av planeringen (2007, s. 53). 

2.2 världSarvSkonventionen
Sverige ratificerade Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, den 
s.k. Världsarvskonventionen 1985 (Unescos Konvention om Skydd för Världens 
Kultur- och Naturarv 2005, s. 12). Förutom skyldigheten att peka ut kultur 
och naturobjekt som kan bli världsarv inom Sveriges gränser, har Sverige ge
nom anslutningen till konventionen åtagit sig, liksom övriga anslutna länder, 
att anta en politik som syftar till att kultur och naturarven får en fungerande 
funktion (Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten 2002). 
Anslutna länder ska även upprätta ett eller flera organ inom sina gränser för 
skydd, bevarande och levandegörande av arven. Länderna får inte heller vidta 
några avsiktliga åtgärder som direkt kan skada utpekat kultur och naturarv 
som befinner sig på områden i andra medlemsländer (Unescos Konvention om 
Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2005, s. 11).
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Världsarvskonvention är en överenskommelse om hur man som stat bör ag
era (Turtinen 2006, s. 15). Det finns ingen gemensam lagstiftning men väl en 
moralisk gemenskap (Ronström 2007, s. 88 ff). Enligt konventionen sträcker 
sig de moraliska åtagandena för all framtid, vilket enligt Ronström innebär att 
framtida generationer måste se samma värde i objekten som vi gör idag.

Förvaltningen av världsarven sker främst med den lagstiftning som gäller 
för övrig fysisk miljö. För Sveriges del främst genom plan och bygglagen, 
miljöbalken samt kulturminneslagen. Normalt finns världsarven redan bland 
de kulturarv och andra platser som har bedömts som nationellt viktiga och som 
redan har skydd genom t.ex. riksintresse och byggnadsminnen (Unescos världs-
arvskonvention och de svenska världsarvsobjekten, 2002). De länder som ansluter 
sig till konventionen ska fästa uppmärksamheten på de mest representativa 
objekten (Unescos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2005, 
s. 11). Länderna ska även utveckla ett effektivt internationellt samarbete för 
att skapa så goda garantier som möjligt för att världens kultur och naturarv 
ska kunna skyddas och överlämnas i gott skick till kommande generationer. 
Anslutningen innebär alltså en skyldighet att respektera världsarvsobjekt i an
dra länder, men även att ekonomiskt bidra till vården av objekt i de länder 
som saknar egna medel för ändamålet. Ett anslutet land ska även genom ut
bildning och information sträva efter att stärka sitt folks uppskattning av och 
respekt för utpekade platser och objekt (2005, s. 6).

2.2.1 antagningsprocessen
Förslagen på objekt eller platser som ska tas med i världsarvslistan kommer 
från länderna själva (Hoberg 1992). Ansvaret för att ta fram förslag till världs
arvslistan och att bereda ärenden åt regeringen rörande världsarvskonventionen 
ligger på Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Ansökan lämnas vi
dare av regeringen till Unesco och utvärderas sedan av världsarvskommittén. 
Sverige, Norge, Danmark och Finland har genom ett nordiskt samarbete jäm
fört kulturmiljöer och tagit fram listor på tänkbara objekt som representerar 
Norden (Turtinen 2006, s. 141). 

Internationellt är det Unescos Generalförsamling som har det övergripande 
ansvaret för världsarven. Församlingen består av alla stater som underteck
nat konventionen och har utsett en kommitté för den löpande hanteringen 
av världsarven (Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten 
2002). Kommittén har 21 ledamöter som väljs av medlemsstaterna (Turtinen 
2006, s. 53 f). Världsarvskommittén är högsta beslutande organ och träffas 
en gång om året för att gå igenom nomineringarna. När ett positivt beslut 
fattats skrivs objektet in på världsarvslistan. I övrigt fördelar världsarvskom
mittén pengar och hanterar frågor angående kondition och skydd. Sju av dess 
medlemmar utgör världsarvsbyrån som är en arbetsgrupp som förbereder ar
beten till kommittén. Till hjälp och rådgivning för bedömningar och beslut 
finns dessutom tre internationella organisationer inom natur och kulturvård. 
ICOMOS6 för kulturarv, IUCN7 för naturarv och ICCROM� för frågor med 
teknisk inriktning som restaurering. Central administrativ funktion sköts 
av konventionens sekretariat, Unescos världsarvscenter. Här handläggs och 

6  the international council on monuments and sites.
7  the international union for conservation of nature.
�  the international centre for the study of the preservation and restoration of cultural property.

Länder nominerar objekt 
och platser till världsarvs-
listan.

Världsarvscentret kont-
rollerar nominerings-
underlaget.

Expertorganen ICOMOS 
och/eller IUCN bedömer
nominerade objekt och 
platser.

Världsarvsbyrån förbere-
der förslag inför beslut.

Världsarvskommittén
fattar beslut.

p antagningsprocessen för 
världsarvslistan.
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u i sverige finns 14 världsarv 
som är uppdelade på kultur- 
och naturobjekt.

bereds ärenden samt sammanställs uppgifter och ansökningar för att kont
rollera att dessa är korrekta. 

Världsarvskonventionen definierar vad som kan klassas som arv och tydlig
gör vad som är världsarv och inte (2006, s. 56 f). Det är ett brett spektra för att 
täcka in en hel värld. För bedömningen används sex kriterier för kulturarven. 
Nomineringarna granskas utifrån autenticitet, ursprunglighet i form, mate
rial, utförande och belägenhet. Det mest tidstrogna kulturarvet och den mest 
orörda naturmarken rankas högst. Aktuellt område ska ha globala värden 
och vara ett unikt vittnesbörd om människan eller jordens historia och det 
måste anses vara oersättligt för mänskligheten (Unescos Konvention om Skydd 
för Världens Kultur- och Naturarv 2005, s. 11). Skyddet, förvaltningen och ett 
områdes autenticitet eller integritet9 är också avgörande faktorer. (Unescos 
världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten 2002). 

Världsarvskonventionen tar bara upp det bästa av det bästa och när Karls
krona togs upp på listan gjorde staden Egyptens pyramider sällskap (Turtinen 
2006, s. 64). Den enda gemensamma nämnaren är dock att båda har univer
sella värden och är de bästa exemplen i sitt slag. Turtinen liknar vidare världs
arvslistan vid ett världsmästerskap i natur och kulturarv (2006, s. 72). 

I Sverige finns för närvarande 14 världsarv som är uppdelade på kultur och 
naturobjekt (Unescos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 
2008, s. 45 ff). Förutom Stora Kopparberget och Falun, Marinbasen Karls
krona och Visby finns Hällristningsområdet i Tanum, Birka och Hovgården, 
Engelsbergs bruk, Drottningholms slottsområde, Gammelstads kyrkstad, 
Radiostationen Grimeton, Skogskyrkogården, Södra Ölands odlingslandskap 
och Sturves meridianbåge som samtliga är kulturobjekt. Höga kusten är ett 
naturobjektet tillsammans med Laponia som är ett kombinerat kultur och 
naturobjekt. 

De svenska världsarven har flera typer av ägare (Unescos världsarvskonvention 
och de svenska världsarvsobjekten 2002). En ägare kan vara svenska staten genom 
myndigheter som t.ex. Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Statens fas
tighetsverk och Fortifikationsverket. Vidare kan ägaren vara en kommun, en 
stiftelse, ett aktiebolag eller annan juridisk person. Även privatpersoner kan 
ingå bland ägarna. Ofta har kommunerna tillsammans med länsstyrelsen, en 
samordnande roll för ägarna i de städer eller tätorter som är världsarv. Äga
rens roll måste understrykas, menar Hoberg (1992). Det är ägaren som har 
huvudansvaret för sin egendom och underhållet av den, samt svarar för ett 
världsarvs dagliga skötsel. Detta ska ske enligt de fastställda planer och enligt 
den skyddslagstiftning som kan gälla för området. Flera av de svenska ägarna 
och kommunerna har inrättat särskilda förvaltningskontor som ansvarar för 
vård och utveckling av världsarvet. De har också tagit ansvar för att engagera 
regionala och lokala myndigheter och institutioner så att dessa t.ex. sprider 
information och utvecklar besöksnäringen.

Några av problemen för världsarven hänger samman med länders utveck
ling och ändrade levnadsförhållanden, markförstörning, industrialisering, 
modernisering och luftföroreningar. Andra problem är resultat av nonchalans 
eller brist på resurser. Ett objekt på världsarvslistan ska vårdas, förvaltas och 
brukas på ett sådant sätt att de kvaliteter som gjorde objektet till ett världsarv 

9 begreppet integritet används när världsarvet är ett naturobjekt (Unescos världsarvskonvention och de svenska 
världsarvsobjekten, 2002). 
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Sturves meridianbåge

Laponia

Gammelstads kyrkstad

Höga kusten

Engelsbergs bruk

Birka och Hovgården
Drottningholms slottsområde

Skogskyrkogården

Visby

Södra Ölands odlingslandskap

Örlogsstaden Karlskrona

Radiostationen i Grimeton

Hällristningsområdet i Tanum

Stora Kopparberget och Falun
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q byggnadsminnen är 
byggnader eller bebyggelse-
miljöer, park, trädgård eller 
annan anläggning som är 
synnerligen märkliga genom 
sitt kulturhistoriska värde. 
grevagården i Karlskrona och 
Falu gruva är båda byggnads-
minnen.

alltid finns kvar. Statusen utvärderas kontinuerligt och följs upp genom rap
portering till Unesco. Det är framför allt turism och naturkatastrofer som kan 
orsaka skada och utgöra ett hot. Det finns idag ett trettiotal världsarv på listan 
över världsarv i fara. Turtinen påpekar att det är en bedömningsfråga om en 
plats är hotad eller ej (2006, s. 66 f). Under konventionens trettioåriga historia 
har inte någon plats strukits från listan. Dock har det påpekats att de är i fara. 
Turtinen anser att hotlistan fungerar som en ”name and shame”lista som län
derna inte vill bli upptagna på. Han skriver även att de flesta länder inte rap
porterar hot, trots att man enligt konventionen måste göra det (2006, s. 124). 
Anledningen är att de inte vill riskera att förlora ekonomiska intressen. 

2.3 SvenSk planeringSlagStiftning

2.3.1 kulturminneslagen
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. är ett statligt styrinstrument som om
fattar bestämmelser till skydd för fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen 
(Unnerbäck 2002, s. 35). I portalparagrafen till lagen framgår att det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Detta ansvar delas 
av alla, såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljön. 

Begreppet fornlämningar omfattar både fasta fornlämningar och fornfynd. 
Med fasta fornlämningar avses enligt lagen varaktigt övergivna lämningar ef
ter människors verksamhet (1988:950, 2 kap. 1 §). Det kan exempelvis handla 
om gravar, boplatser, ruiner, vägar eller kultplatser. Fornfynd är lösa föremål 
som saknar ägare när de hittas och som hittas i eller vid en fast fornlämning 
och har samband med denna. Föremål som påträffas under andra omstän
digheter och som kan antas vara minst ett hundra år gamla räknas också som 
fornfynd (1988:950, 2 kap. 3 §).

Byggnadsminnen är byggnader eller bebyggelsemiljöer, park, trädgård 
eller annan anläggning som är synnerligen märkliga genom sitt kulturhisto
riska värde (Gillgren 2000, s. 26, 1988:950, 3 kap. 1 §). Begreppet synnerligen 
märkligt innebär i regel att byggnaden eller bebyggelsemiljön är ovanlig ge
nom att den är av hög ålder, oförvanskad, av högt konstnärligt, historiskt eller 
teknikhistoriskt värde. Även byggnad som ingår i ett synnerligen märkligt 
bebyggelseområde kan förklaras som byggnadsminne utan att byggnaden i 
sig uppfyller kravet på att vara synnerligen märkligt. Begreppet byggnad ska 
tolkas brett och kan exempelvis både omfatta bryggor, murar, vallar, kvarnar, 
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sågar och broar (K-märkt 2004, s. 81 f). Det är länsstyrelsen som har huvud
ansvaret för tillsyn och rådgivning. I samband med byggnadsminnesförkla
ringen preciseras skyddets omfattning och ambitionsnivå i formella skydds
föreskrifter. Om en åtgärd ska vidtas i strid mot skyddsföreskrifterna krävs 
tillstånd från länsstyrelsen. Syftet är att ge ett starkt och långsiktigt skydd åt 
den bebyggelse som har bedömts som mest värdefull, där kravet på tillsyn och 
rådgivning är stort. Angående förfarande kan länsstyrelsen själv väcka frågan 
men möjligheten finns även för privatpersoner. 

För statligt byggnadsminne gäller i princip samma bestämmelser som för 
byggnadsminne. Det handlar om byggnader eller bebyggelsemiljöer, park, 
trädgård eller annan anläggning som är i statlig ägo (K-märkt 2004, s. 86 f). 
Beslut fattas av regeringen efter förslag om skyddsbestämmelser från Riksan
tikvarieämbetet. En annan skillnad från vad som gäller för vanligt byggnads
minne är att ett statligt byggandsminne inte får överlåtas om det finns risk för 
att det kan leda till minskat kulturhistoriskt värde. 

2.3.2 Miljöbalken 
Målet med miljöbalken (1998:808) är att främja en hållbar utveckling och på 
så sätt garantera levande och kommande generationer en hälsosam och god 
livsmiljö. I portalparagrafen anges bland annat att värdefulla natur och kultur
miljöer ska skyddas och vårdas. Mark, vatten och fysisk miljö ska användas på 
så sätt att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån ett ekologiskt, socialt, 
kulturellt och samhällsekonomiskt perspektiv. Till detta finns bestämmelser 
om riksintressen (1998:808, 3 och 4 kap). I lagen finns det även möjligheter 
att meddela skydd genom kultur och naturreservat (1998:808, 7 kap. 9 §, 
1998:808, 7 kap. 4 §). 

2.3.2.1 Riksintressen
Riksantikvarieämbetet har utsett omkring 1 700 områden som riksintressen 
för kulturmiljövården (1998:808, 3 kap. 6 §). Syftet är att visa på den utveck
ling som skett i Sverige från förhistorisk tid fram till idag. Tillsammans ska 
alla riksintressen för kulturmiljö belysa hur människan har utnyttjat natur
resurser, levt genom bosättningsmönster samt även åskådliggöra vilka bygg
nadsskick och estetiska stilideal som rått. Miljön eller det enskilda objektet 
ska representera en unik eller typisk plats i en region, i landet eller internatio
nellt. Varje område beskrivs även utifrån rubrikerna motiv för urval och uttryck 
för riksintresset med syfte att underlätta i en avvägningssituation kring bedöm
ningen påtaglig skada eller ej (Kmärkt 2004, s. 94). Att ett område klassas 
som riksintresse innebär i sig inte något skydd för kulturmiljön på samma sätt 
som en byggnadsminnesförklaring (Dahlström Rittsél 2006, s. 176 f ). 

Kommunerna ska i översiktsplanen ange de områden som är av riksintresse 
och hur de avser att tillgodose dessa. Dessutom ska kommunerna tillämpa 
bestämmelserna om riksintresseområden enligt 3 kap. vid planläggning och i 
ärenden om bygglov och förhandsbesked (K-märkt 2004, s. 94). Kommunerna 
har emellertid företräde att genom planläggning bestämma över markanvänd
ning även inom dessa områden, men staten har genom länsstyrelsen möjlighet 
att utöva kontroll (1987:10, 12 kap.1 §, K-märkt 2004, s. 127). Länsstyrelsen 
ska verka för att riksintressena tas till vara och skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dem. Om länsstyrelsen efter prövning upptäcker att ett 
beslut om detaljplan eller områdesbestämmelse innebär att ett riksintresse 
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inte tillgodoses kan den upphäva beslutet i dess helhet eller, om kommunen 
medgett, till viss del. För att tillgodose ett riksintresse finns även möjlighet 
för regeringen att förelägga en kommun att inom viss tid anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse. Följs inte detta får regering
en på kommunens bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta 
eller ändra detaljplan, skriver Birgitta Cedenhag (2000) i artikeln Hur starkt 
är skyddet när starka intressen motsätter sig?. Eftersom en översiktsplan inte är 
rättsligt bindande är det inte möjligt för länsstyrelsen att överklaga planen. 
Länsstyrelsen ska dock i sitt granskningsyttrande av översiktsplanen redovisa 
sin syn på vilket skydd som krävs.

2.3.2.2 Kulturreservat
Länsstyrelser och kommuner har möjlighet att bilda kulturreservat i miljöer 
som präglas av äldre tiders skötsel och brukningsformer eller som innehåller 
värdefulla kulturlandskapselement, skriver Ulrich Lange (2002) i artikeln Vem 
vill ha ett kulturreservat? (1998:808, 7 kap.). I praktiken handlar det om en 
avtalad skötsel. Ett kulturreservat ska framstå som det goda exemplet och am
bitionen med bestämmelsen är att värna historiska inslag i landskapet. Riks
antikvarieämbetet har rekommenderat att kulturreservat främst ska använ
das till historiska landskap och reservaten kan användas till säkerställande av 
världsarv. I de fall då det främst är byggnader som är betydelsefulla bör i första 
hand kulturminneslagen och plan och bygglagen reglera skyddet. 

2.3.3 plan- och bygglagen
Plan och bygglagen (1987:10) är ett kommunalt styrinstrument som inne
håller bestämmelser om kommunernas byggande och planläggning av mark 
och vatten (K-märkt 2004, s. 98). Från kulturmiljöhåll har tillämpningen av 
lagen kritiserats för att i för stor utsträckning ge företräde åt exploaterings
intressen (Westerlind 2004, s. 14). Kommunerna har dock en skyldighet att 
beakta kulturvärden såväl vid bygglovprövning som i planförfarande. Det 
finns även krav på att kommunens planeringsunderlag ska visa vilka värden 
och kvaliteter som finns i den byggda miljön (1987:10, 2 kap. 2 §). Lagen 
lyfter fram betydelsen av att inte bara redovisa utvecklingen av bebyggelsen 
utan även hur den bebyggda miljön och estetiska värden ska tas till vara och 
bevaras (Persson och Westerlind 2000, s. 12, 1987:10, 2 kap. 2 §). 

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hän
syn till stads och landskapsbilden på platsen (1987:10 3 kapitlet 1 §). För att 
aktivt kunna tillämpa detta generella hänsynskrav bör natur och kulturvärden 
på förhand ha identifierats och därefter ska riktlinjer formuleras i ord och bild 
för hur dessa ska kunna tas tillvara i ett kulturmiljöprogram som beskriver 
platsens karaktär (Krus och Westerlind 2003, s. 12, Persson och Westerlind 
2000, s. 28). Det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om nuvarande 
karaktär och kulturvärden ska ligga till grund för framtida förändringar. Kultur
miljöprogram ska innehålla underlag som vägleder i bygglovsprövning.

Olsson visar att det i planeringssammanhang ofta är svårt att hävda sig mot 
exploatörer och markägares intressen (2005, s. 303). Kulturmiljön styrs i stor 
utsträckning av äganderätten och privata intressen. Han framhåller att det 
finns olika sätt att förhålla sig till detta. Den nuvarande ägaren av en byggnad 
är endast en i raden av tidigare och framtida ägare. I ett långt perspektiv är 
därför själva byggnaden viktigare än vem som för tillfället står som ägare. 
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Däremot har frågan om ägande större betydelse för beslut om åtgärder i ett 
kort perspektiv. Bebyggelsen kan också betraktas som en helhet där de enstaka 
objekten är av mindre betydelse. I dessa fall blir ägandet av enskilda bygg
nader eller objekt mindre viktiga för beslut som ska fattas. 

2.3.3.1 Detaljplan och områdesbestämmelser
Detaljplaner är kommunens instrument för att i detalj reglera bebyggelsens an
vändning, omfattning och utformning (Gillgren 2000, s. 27, 1987:10, 5 kap. 1 §). 
I vissa fall kan även områdesbestämmelser användas. Planerna är juridiskt bin
dande för den enskilde och kommunen. Genom att anta en detaljplan eller 
områdesbestämmelse kan bindande regler skapas som skyddar kulturvärden 
och reglerar den befintliga bebyggelsens bevarande, utveckling, utformning 
och förändring. 

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden som inte om
fattas av någon detaljplan för att reglera mark och vattenanvändning samt 
bebyggelsemiljöns egenskaper (1987:10, 5 kap. 16 §, Boken om detaljplan och 
områdesbestämmelser 2002, s. 15). Planerna har samma karaktär som detalj
planer men syftar till att reglera ett begränsat antal frågor. De kan fungera som 
ett alternativ till detaljplan när det finns behov av att reglera befintlig bebyg
gelse. Områdesbestämmelser kan även antas för att säkerställa syften i översikts
planen eller för att tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 

För att beakta kulturvärden kan varsamhets och skyddsbestämmelser in
föras i planerna (K-märkt 2004, s. 100).

Varsamhetsbestämmelser är generellt tillämpliga på all bebyggelse så att bygg
naders kulturhistoriska värden bevaras (1987:10, 3 kap. 10 §). Med varsam
hetsbestämmelser kan kommunen förtydliga vilka karaktärsdrag och värden 
hos byggnader som varsamheten speciellt ska inriktas på. Bestämmelserna bör 
utformas så att det tydligt framgår vilka kulturvärden som avses att skyddas 
(Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 2002, s. 103). Eftersom någon 
ersättning till markägaren inte utgår för varsamhetsbestämmelser får de inte 
heller innebära sådana rådighetsinskränkningar att pågående markanvänd
ning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras (2002, s. 15). 

Skyddsbestämmelser tillämpas på byggnader eller bebyggelseområden som 
är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt och vars karaktär inte får 
förvanskas (1987:10, 3 kap. 12 §). Med skyddsbestämmelser kan kommunerna 
förhindra rivning och olämpliga ändringar av bebyggelsen. Byggnader får 
t.ex. föreskrivas att det krävs ett visst underhåll. 

p i plan- och bygglagen finns 
hänsynskrav som talar om 
att byggnader skall placeras 
och utformas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden på 
platsen (19�7:10, 3 kapitlet 
1 §). den vänstra bilden visar 
fasaden på en nyare byggnad 
på Östra prinsgatan i Karls-
krona. de röda radhusen finns 
på magasinsgatan i Falun.
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Få kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer skyddas genom detaljplan 
och områdesbestämmelser (K-märkt 2004, s. 158, Westerlind 2004, s. 14). Vid 
planändring i exploateringssyfte finns förutsättningar att ta ut en planavgift 
från exploatören. Vid planläggning i bevarandesyfte är det kommunen som 
får bära hela kostnaden för förfarandet, vilket kan förklara det svaga intresset. 
Lagen är främst inriktad på att möta förändringsbehov av markanvändningen 
och är därför inte ett effektivt redskap för att förvalta och bevara befintlig 
bebyggelse (Westerlind, 2004, s. 15, Woltil, 2007, s. 55). Det finns områden i 
tätorter som skyddas genom planer från tiden före plan och bygglagen eller 
som är utsedda till byggandsminnen (Westerlind 2004, s. 15). I många fall är 
tätorterna ett lapptäcke av äldre och nya detaljplaner vars bestämmelser ofta 
innebär ett direkt hot mot kulturmiljön. Det krävs resurser för att ersätta en 
stor mängd föråldrade planer med antingen områdesbestämmelser eller med 
förnyade detaljplaner.

2.3.3.2 Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Planen ska ge vägledning för användning av mark och vattenområden samt 
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras (K-märkt 2004, s. 101, Pers
son och Westerlind 2000, s. 85). Översiktsplanen bör tydligt ange kommun
ens ställningstaganden i dessa frågor. Som nämnts ovan ska det även framgå 
hur kommunerna avser att tillgodose riksintressena (1987:10, 4 kap. 1 §). 
Dessutom är översiktsplanen det naturligaste instrumentet för att samla och 
förmedla kunskap samt att formulera en långsiktig ambition om kommunens 
utveckling (Gillgren 2000). Planen är inte rättsligt bindande.

Riksantikvarieämbetet utförde 2003 en undersökning om hur kultur
miljövårdens riksintressen uppmärksammades i 40 kommunomfattande över
siktsplaner (Krus och Westerlind 2003, Kmärkt 2004, s. 94). I rapporten 
konstateras att dessa riksintressen hanteras på ett ganska passivt sätt och att 
det ofta saknas konkreta rekommendationer för skydd och bevarande. Ett 
grundläggande problem är att kulturmiljösektorns underlag är bristfälligt 
och inte ger kommunerna den information som behövs för att göra en bra 
översiktsplan. Kommunernas hantering blir därför en spegel av hur kultur
miljövården förhåller sig till dessa värden i sina underlag.

2.4 SaMManfattning
På nationell nivå arbetar Riksantikvarieämbetet, som är en central förvalt
ningsmyndighet, för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Myndigheten 
anger de områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen 
har tillsyn över kulturminnesvården i länet och har bland annat som uppgift 
att beakta de statliga intressena i den kommunala planverksamheten. Kom
munerna hanterar planläggning och byggande och det är främst på en lokal 
nivå som komplexiteten kring kulturarvet blir tydlig. Bland annat genom att 
urvalet inte är förankrat bland folket. Det är här som delning och splittring 
runt olika intressen framför allt uppträder. Ju fler inblandade aktörer desto 
mer komplex planering.

Det finns ingen gemensam lagstiftning för världsarven, men väl en mora
lisk gemenskap. Normalt finns världsarven redan bland de kulturarv och plat
ser som har bedömts som nationellt viktiga och som sedan tidigare har skydd 
genom t.ex. riksintresse och byggnadsminnen.
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Det är en bedömningsfråga om ett världsarv är hotat eller ej. I kulturminnes
lagen framgår att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kultur
miljön och att detta ansvar delas av alla. Både enskilda och myndigheter ska 
visa kulturmiljön hänsyn och aktsamhet. I miljöbalken framgår att värdefulla 
natur och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. Plan och bygglagen sägs ge 
företräde åt exploateringsintressen men kommunerna har dock en skyldighet 
att beakta kulturvärden såväl vid bygglovprövning som i planförfarande. Det 
finns även krav på att kommunens planeringsunderlag ska visa vilka värden 
och kvaliteter som finns i den byggda miljön. Varsamhetsbestämmelser kan 
användas för att bevara byggnaders kulturhistoriska värden. Skyddsbestäm
melser kan användas för byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhisto
risk synpunkt och vars karaktär inte får förvanskas. 

 Exakt hur skydd, vård och hänsyn ska gå till framgår inte av regelverket. 
Lagarnas utformning öppnar för en situation som tillåter enskilda eller grup
per av aktörer att göra egna tolkningar, vilket ansluter till den uppfattning 
som redovisats i forskningen, där experternas roll lyfts fram. Regelverket pe
kar mot att bevara, men exakt hur det ska gå till framgår inte. Regionalt och 
framför allt lokalt är det öppet för aktörer att tolka om, hur och vad som bör 
göras i syfte att bevara kulturmiljön och skydda världsarven. Om det finns 
intressenter på lokalnivå som förespråkar ny och utmanande arkitektur utan 
riktlinjer kan dessa trots lagstiftning, med bevarandeintentioner, få igenom 
sin vilja. Finns det däremot starka röster bland bevarandeaktörerna för att nya 
byggnader ska underordnas befintliga byggnader i syfte att bevara dessa finns 
det lika goda förutsättningar för det. Orden som används är vaga och kan 
tolkas vitt och brett. g
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3 planering i världsarv

I föregående kapitel redogjordes för det regelverk och den lagstiftning som styr 
kulturmiljöer och med dem även världsarven. I följande avsnitt presenteras hur 
länsstyrelse, länsmuseum och kommun i Falun, Karlskrona och Visby förhåller 
sig till och hanterar regelverket, hur arbetet kring världsarven är organiserat, 
vilka intressenter och aktörer som finns med, samt hur ny bebyggelse utformas. 
Uppgifterna baseras på intervjuer. Sist i kapitlet finns även en sammanfattning 
och jämförelse av planeringen i dessa världsarv.

3.1 Stora kopparBerget och falun
Världsarvskommitténs motivering till världsarvet Falun (Unescos Konvention om 
Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2005, s. 38):

”Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun 
utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. 
Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århund-
raden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk 
utveckling i Sverige och Europa.” 

När världsarvet Falun beskrivs i broschyrer, på internet och i utställningar 
är det endast vissa delar av stadens historia som presenteras, menar Wedin 
och även Götlind (2006, s. 13 ff, 2005, s. 5 ff). Det är en ljus och positiv 
bild om livet i 1600talets Falun, då staden hade sin storhetstid, som berät
tas. Wedin hävdar att berättelsen är idylliserad, långt från den hårda vardag 
arbetet vid gruvan faktiskt innebar (2006, s. 19). Götlind uppger att livet vid 
gruvan främst används som dramatisering av berättelser kring denna. Tiden 
efter gruvans storhetstid redogörs det i princip inte alls för. Hur vanligt folk 
verkligen levde framgår inte heller (2006, s. 16). Götlind menar även att det är 
ett manligt världsarv som presenteras eftersom mycket kretsar kring männens 
liv och uppgifter (2005, s. 13). Kvinnliga roller och karaktärer förekommer 
inte i någon större utsträckning. Denna forskning ansluter till ett socialkons
truktivistiskt perspektiv på kulturarv, där det poängteras att framställningen 
av Falun är konstruerad samt att den både inkluderar och exkluderar männis
kor utifrån olika kriterier.

Wedin skriver även att det satsas på en förenklad historia kring gruvan för 
att locka turister snarare än att förmedla en helt korrekt bild av den (2006, 
s. 20). Världsarvet når på det sättet ut till en bredare publik, men samtidigt 
finns risken att värdena bakom utnämningen går förlorade, påpekar Wedin.

Det tycks som om turismaktörer har en stark ställning och kan vara med och 
påverka utformningen samt konstruktionen av kultur och världsarvet Falun.

3.1.1 nominering och samordning
Under början av 1970talet fanns en idé om ett ekomuseum i Falun och i 
samband med det arbetet togs världsarvsfrågan upp, enligt Örjan Hamrin10, 
1:e antikvarie på Dalarnas museum. Planerna för ett ekomuseum kom dock 
av sig och kommittén som hade arbetat med det projektet övergick mer eller 

10  mailintervju 7 november 200�.

t Vass britas gård i stads-
delen gamla herrgården, 
Falun.
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mindre till en världsarvskommitté. Ansökan om världsarvsstatus formulerades 
efter en mall från Riksantikvarieämbetet, vilken följdes till punkt och pricka. 
I början av 2001 inspekterade experter från Unesco ansökningshandlingarna, 
vilket resulterade i att de godkändes under vintern samma år. Världsarvet in
vigdes våren 2002 av kung Karl XVI Gustaf.

Organisation och samordning kring världsarvet i Falun fungerar genom ett 
världsarvsråd, berättar kommunantikvarie Mats Persson11 på Falu kommun i 
en mailintervju. 

Rådet består av stiftelsen Stora Kopparberget som äger gruvområdet, Falu 
kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Välkommen till Falun AB som arbetar med 
turism, information och marknadsföring, Högskolan Dalarna samt Dalarnas 
museum. 

I världsarvsrådet är landshövdingen ordförande och under rådet finns en 
arbetsgrupp och ett verkställande organ, berättar Persson. Världsarvsrådet 
utarbetar visions och strategidokument men även verksamhetsplaner för att 
utveckla Falun, främst som ett besöksmål, enligt länsantikvarie Ulf Löfwall12. 
Världsarvsrådet har dock inte några egna medel till att genomföra planerade 
insatser. Dessa finansieras och genomförs oftast av deltagande parter i rådet 
genom egna projekt samt genom olika samfinansieringar. Arbetet i rådet sker 
med utgångspunkt från en managementplan. Enligt Persson fungerar det ar
betet bra. Hamrin berättar att man efter en trevande inledning i princip är klar 
över varandras roller och att arbetet hela tiden har utvecklats. I Wedins upp
sats bekräftas att samordningen och samarbetet mellan turismintressen och 
bevarandeintressen är lyckosamt i Falun (2006, s. 17 f). Att det inte krånglar 
beror på att medlemmarna i världsarvsrådet är medvetna om att de represen
terar olika uppdrag med olika inriktning, men att de tillsammans har ett över
gripande mål som syftar till att få fler besökare till världsarvet. Det tas med 
andra ord hänsyn till både turism och bevarandefrågor och det finns en tidig 
dialog i frågor som berör världsarvet. Det som i Falun framstår som ett ömse
sidigt hänsynstagande mellan olika intressen kan möjligen också indikera att 
det finns en allians av olika aktörer och intressen som har betydelse för hur 
kulturarvet framställs samt för hur framgångsrikt arbetet uppfattas. 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över riksintressen, fornlämningar, byggnads
minnen och kyrkliga kulturminnen m.m., berättar Löfwall. Myndigheten är 

11  mailintervju 1� november 200�.
12  mailintervju 26 november 200�.

p Världsarvshuset, ritat av 
ulf gillberg, är en nybyggna-
tion uppförd i gruvområdet. 
byggnaden fungerar som ett 
besökscentrum med mindre 
utställningar och möjlighetet 
att köpa souvenirer. den högra 
bilden ger exempel på äldre 
byggnader vid gruvan.
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även beslutande i ärenden som faller under kulturminneslagens bestämmel
ser, samt delar av miljöbalken. Detta innebär i praktiken att länsstyrelsen har 
en aktiv roll i allt som har att göra med fysisk planering, exploatering och 
förändring i världsarvet. Den arkeologiska verksamheten ingår också som en 
viktig del, enligt Löfwall. I utvecklande syfte arbetar länsstyrelsen även med 
information om världsarvets olika miljöer. Med kulturmiljöanslaget13 driver 
myndigheten även byggnadsvårdsinsatser inom ramen för olika EUprojekt 
med syfte att utveckla världsarvet som besöksmål och för utveckling av entre
prenörskap. Vad det gäller plan och byggfrågor har länsstyrelsen och kom
munen ett nära samarbete och Löfwall berättar att myndigheten har ansvar för 
att det ska finnas kunskaps och underlagsmaterial samt att det är tillgängligt. 
Inventeringar kan också genomföras av kommunen och länsmuseet genomför 
inventeringsuppdrag mot ersättning. Länsmuseet svarar för genomförandet 
av en stor del av de arkeologiska undersökningarna inom världsarvet efter att 
länsstyrelsen först fattat beslut om tillstånd, enligt Löfwall. 

Hamrin uppger att det på Dalarnas museum finns en världsarvsutställning 
som skildrar staden. Förutom stadsvandringar har museet arbetat med peda
gogisk verksamhet och ansvarar för en högskolekurs som berör världsarvet. 
Dessutom pågår två bokprojekt om Falun – ett om världsarvet och ett om de 
förändringar som genomfördes under 1960talet. Museet ansvarar även för 
planeringen av konferenser kring världsarvet. 

3.1.2 faluns karaktär
Enligt Löfwall och Persson omfattar världsarvet Falun tre delar: Gruvan med 
gruvlandskapet, staden samt bergsmansbygden med sitt agrara landskap och 
bergsmansgårdar. Det är komplexiteten som utgör världsarvet och inte delar 
och enskilda objekt. Världsarvet omfattar också centrala delar av Falun, vilket 
i princip innebär att alla kommuninvånare berörs. Staden har präglats av gru
van och är uppbyggd på gruvnäringens villkor, berättar Hamrin. Därför liknar 
Falun inte andra städer. Typiskt är de långa rektangulära kvarteren där varje 
område ursprungligen hade olika funktioner. Där det bedrevs handel finns 
fortfarande affärer, men i en annan skala än tidigare eftersom dessa områden 
till stor del förändrades genom rivningar. Arbetarbostadsområdena klarade 
sig undan rivningar och den karaktären finns ännu bevarad. Mycket av hel

13  bidrag till kulturmiljövård som riksantikvarieämbetet fördelar till landets länsstyrelser.

p Vid magasinsgatan i Falun 
finns nyare inslag intill den 
befintliga träbebyggelsen. 
radhusen i den vänstra bilden 
är ett försök till anpassning 
till den äldre bebyggelsen. 
tegelbyggnaderna i den högra 
bilden bryter av både vad det 
gäller struktur och material.
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heten har dock gått förlorad men det finns fortfarande karaktäristiska hus 
bevarade, menar Hamrin som nämner kyrkorna, rådhuset, residenset, Koppar
vågen, Kronobränneriet och Hammars konditori. 

3.1.3 planering och ny bebyggelse
Enligt Mats Persson finns det inte några riktlinjer för ny bebyggelse men 
kommunen följer ett kulturmiljöprogram från 199814 samt hänsynsreglerna i 
plan och bygglagen. Varje projekt behandlas separat och byggnadsnämnden 
har numera en strängare syn på förändringar inom världsarvsområdet både 
vad det gäller bygglov och planer, berättar han.

Hamrin berättar att kommunen under senare år har blivit mer restriktiv 
vad det gäller rivningar. Världsarvet bör i vissa fall innebära begränsningar för 
nyexploatering och göra det svårare att ändra befintliga byggnader. Trots det 
nämner han att det kan vara en fördel att riva vissa 1960talshus. Hamrin upp
ger vidare att stora delar av Falun är rivningstomter från saneringsåren men 
även att det finns luckor som är resultat av ren felplanering. Löfwall verkar 
ha liknande tankebanor och anser att allt inom världsarvets gränser inte är av 
samma betydelse och därför inte behöver samma omsorg. 

Dessa båda förhållningssätt ger intrycket av en vilja att förstärka bilden av 
en viss tidsperiod och skapa ett enhetligt intryck i bebyggelsen. 

Världsarvet innebär inte någon ny lagstiftning utöver den befintliga men 
världsarvsstatusen leder emellertid till en allmänt högre ambitionsnivå i till
lämpningen av regelverket. Det kan därför bli svårare att ändra befintliga bygg
nader och att bygga nya i jämförelse med liknande städer som inte har samma 
status. Det är viktigt att ett världsarv håller en hög kvalitet och motsvarar det 
internationella besöksmål som ett världsarv ska vara, poängterar Löfwall. Även 
här tycks det som om framställningen av världsarvet bottnar i en allians där 
turismaktörer och ekonomiska intressen har en stor plats.

Löfwall tycker att den lagstiftning som finns kring världsarven och riks
intresset är tillräcklig. Men han menar att det är viktigast att det finns en 
medvetenhet om vad världsarvet står för och vikten av att det tas tillvara av 
medborgare, planerare och beslutsfattare. 

I Falun är riksintresseområdet i stort sett det samma som världsarvsområdet, 
enligt Persson. Det är aktuellt med en översyn av riksintressena eftersom for
muleringarna för Falun har blivit otidsenliga. Persson menar att beskrivning
en för riksintresseområdet är viktig och berättar att han använder den så gott 
som dagligen i arbetet med bygglov och planer. Beskrivningen är en tillgång 
och riksintresset är viktigt för säkerställandet av världsarvets karaktär. Kom
munen arbetar med detaljplaner och områdesbestämmelser med skydds och 
hänsynsbestämmelser för att reglera och skydda bebyggelsen samt riksintresse
områdena. För skyddet används även kommunala kulturreservat. Länsstyrelsen 
arbetar med byggnadsminnesförklaringar och statliga kulturreservat.

Samtida inslag fungerar i kulturhistoriskt känsliga miljöer och det finns redan 
en hel del samtida bebyggelse och anläggningar inom världsarvet, berättar Löf
wall. Han menar dock att det är viktigt att nya exploateringar utformas på världs
arvets villkor så att karaktärsdrag och strategiska värden inte går förlorade. 

Persson anser att samtida inslag i kulturhistoriska miljöer är en bedömnings

14 Falubygden berättar: kulturmiljöprogram för Falu kommun.
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fråga vid varje specifikt tillfälle. Han tycks därmed vara på det klara med 
att regelverket inte utgör någon självklar begränsning för nya inslag. Hans 
bedömning är att det i allmänhet fungerar bra och han tycker att Världs
arvshuset15 är ett gott exempel. Att befintlig bebyggelse skulle förvanskas i så 
stor omfattning att världsarvskaraktären skulle ta skada på grund av nya inslag 
är i dagsläget osannolikt. Ett hot mot världsarvet skulle enligt Persson kunna 
vara större bränder. 

Det finns varken enligt Hamrin, Persson eller Löfwall någon risk att Falun 
hanteras som ett museum. Persson formodar att den risken finns för vissa 
världsarv, men förändringstrycket är så starkt i Falun att det inte är särskilt 
troligt. Enligt Löfwall är några objekt och miljöer som t.ex. Stora stöten med 
gruvan sedan gammalt museala men innehållet är delvis levande.

Persson poängterar att äldre bebyggelse ska bevaras även om det inte finns 
någon direkt funktion för den i dagsläget, men tycker att man ska sträva efter 
att finna nya funktioner. Enligt Löfwall måste bebyggelsen bedömas från fall 
till fall, men oftast återanvänds gammalt för nya ändamål. Hamrin framhåller 
att äldre bebyggelse inom ett världsarv bör bevaras och att bebyggelse utan 
funktion inte ska accepteras. 

Hamrin tycks ansluta till Groats kategori The importance of visual continuity 
och tycker att enskilda, bevarade byggnader ska tas tillvara och ange tonen för 
nytt. Nyexploatering kan ske med varsamhet, menar han. 

3.2 SaMManfattning
I Falun satsas det på en förenklad historia för att locka turister och besökare. 
Här finns ett världsarvsråd där det i början fanns vissa svårigheter i organise
ringen runt världsarvet och frågorna som berör det. Numera har rådet fått 
ordning på samordningen mellan olika intressenter och aktörer och arbetar 
nu mot ett gemensamt mål som handlar att locka fler besökare till Falun. 

Länsstyrelse och länsmuseum är aktiva aktörer genom arbete med skydd, 
tillsyn och undervisning. Det finns en nära dialog mellan dessa och kommun 
i plan och byggfrågor. 

Det finns inte några riktlinjer för ny bebyggelse men inte heller någon 
större frihet i utformningen. Kommunen har strängare syn på nya inslag och 
ambitionsnivån i planeringen sägs vara högre varför det blir svårare att ändra 
och bygga nytt. Kontinuitet i bebyggelsen är viktigt och det framkommer att 
karaktären i världsarvet ska finnas kvar för att styra utformningen av nytt. 

Utifrån insamlat material är det både enkelt och svårt att dra slutsatser om 
hur man ser på nya inslag i de äldre miljöerna. Enkelt eftersom det tydligt 
uttrycks att världsarvet begränsar friheten i utformningen. Svårt eftersom det 
enda konkreta exemplet på en ny byggnad är världsarvshuset. Byggnaden som 
dock har en väldigt central roll i världsarvet, är inspirerad av omkringliggande 
bebyggelse och visar därför förhållningssättet till nya inslag i Falun. Bygg
naden är av den anledningen ett bra exempel på det som Groat benämner 
som The importance of visual continuity, där det visuella sambandet är av största 
betydelse. 

15  Världsarvshuset är ett besökscenter för världsarvet.
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3.3 örlogSStaden karlSkrona

Världsarvskommitténs motivering till varför Karlskrona blev ett världsarv 
(Unescos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2005, s. 91):

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt 
planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona 
har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande 
uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när stor-
leken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, 
och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns 
kvar.”

Det är en homogen historia som berättas om Karlskrona, menar Alzén (2006, 
s. 158 ff). När världsarvet presenteras finns inga berättelser om de människor 
som har verkat och levt i staden. Fokus ligger på planeringen, byggnader och 
örlogsvarvet. Det är framför allt en militär och manlig historia som beskrivs 
och det är många grupper som inte har fått utrymme i den beskrivningen, 
påpekar Alzén.

3.3.1 nominering av en splittrad stad 
I början av 1990talet omvandlades Stumholmen16 till ett bostadsområde från 
att tidigare ha varit ett militärt område. Omvandlingen präglades av samver
kan mellan länsstyrelse, bevarande och planeringsintressenter. Projektet blev 
framgångsrikt, berättar Ivar Wenster17 och förklarar framgången med ett väl 
fungerade lagarbete, där parterna hade lagt prestigen åt sidan. I samband med 
Stumholmsprojektet gjordes studieresor till andra liknande örlogsbaser runt 
om i världen. Under dessa resor konstaterades att Karlskrona örlogsbas var en 
av världens kanske bäst bevarade i sitt slag och i samband med detta föddes 
idén om världsarv.

Riksantikvarieämbetet gav klartecken att sätta samman en projektgrupp 
för att nominera Karlskrona. Denna grupp bestod av drygt tio personer där 
flertalet även arbetat ihop med Stumholmen. Projektgruppen sammanfattade 
värdena samt skapade världsarvet och en snygg säljbar internationell historia 
på ganska kort tid, enligt Wenster. Eftersom gruppen tidigare hade arbetat 
tillsammans visste de ungefär hur de skulle gå tillväga och tog fram nomi
neringen på ungefär sex månader. Med tanke på att man på andra platser 
arbetat 10–15 år med nomineringar var detta väldigt kort tid. Nomineringen 
fick mycket god respons, först nationellt av Riksantikvarieämbetet men även 
internationellt av Unesco som antog den utan någon återremiss.

Karlskrona har många karaktärer och det är samspelet mellan dessa som är 
det viktiga i världsarvet, anser länsantikvarie Leif Stenholm1�. Stadsplanen är 
stadens ursprung och det är den och gatunätet allt kretsar runt. Karlskrona 
kommuns stadsarkitekt Hans Juhlin19 är inne på samma bana men betonar 
betydelsen av marinbasen som han anser utgör Karlskronas kärna tillsammans 
med huvudaxeln, som sträcker sig tvärs genom staden, med strålgatorna Söd

16  stadsdel öster om centrala Karlskrona som var bomässa 1993.
17  intervju 10 oktober 200�, vid tillfället för intervjun arbetade han som kulturchef på Karlskrona kommun.
1�  intervju 13 oktober 200�.
19  intervju 13 oktober 200�.

t bostadshus vid bas-
tionsgatan, stumholmen, 
Karlskrona.
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ra Smedjegatan och Borgmästaregatan. Stenholm menar vidare att staden är 
mycket splittrad och att det finns en rad olika värdekärnor som står för olika 
saker. Som exempel nämner han Stumholmen där man utrustade och förvarade 
förnödenheter för fartygen. Den karaktären har ingen likhet med de centrala 
delarna vid torget som är en enorm maktmanifestation. Där ligger de tunga 
institutionerna, rådhuset, kyrkorna och kulturen. Ingenstans i Sverige framgår 
stormaktstidens språk i arkitektur och formgivning som på Stortorget, hävdar 
han. Torgets maktspråk kan inte jämföras med den arbetarbebyggelse som ligg
er på Ekholmen, Björkholmen eller i Kalvhagen20. Inne på marinbasen och på 
Kockumsvarvet finns det ytterligare värdekärnor vilket det även gör i andra 
delar av staden. 

3.3.2 aktörerna kring världsarvet
För att samordna de intressen som berör bevarande, utvecklings och besöks
frågor och delaktighet i arbetet med världsarvet har det i Karlskrona bildats 
ett världsarvsråd (Världsarvsrådet och Hillgren, odaterad a). I detta råd ingår 
representanter från Marinbasen, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, 
Kockums AB och Karlskronavarvet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen 
Blekinge, Karlskrona kommun, Region Blekinge, Marinmuseum, Blekinge 
Museum samt Blekinge Tekniska Högskola.

Rådet är uppdelat i två nivåer och organiseras av länsstyrelsen, berättar 
Stenholm. Högst upp finns en styrgrupp som leds av landshövdingen. I den 
sitter generaldirektörer och chefer för de statliga verk och myndigheter som 
är berörda av frågorna kring världsarvet. För Karlskrona kommun, som är 
världsarvsvärd, är det kommunalrådet som har den befattningen. Styrgruppen 
träffas två gånger om året för att diskutera frågor som rör världsarvet. Under 
denna grupp finns ledningsgruppen som har en operativ roll. Den består av 
motsvarande tjänstemän på chefsnivå. Gruppen leds för närvarande av läns
antikvarien. I ledningsgruppen finns även ideella föreningar med. Parterna 
har egna budgetar och samhällsuppdrag, men för att knyta samman frågorna 
träffas även denna grupp två gånger per år.

Eftersom det finns många intressenter i världsarvet och för att få en bättre 
samordning kring världsarvet anställde Karlskrona kommun, under hösten 
2008, en världsarvssamordnare. Tjänsten är samfinansierad mellan Läns

20  stadsdelar runt centrala Karlskrona.

p Vy mot ekholmen och saltö 
från Västra Köpmansgatan, 
trossö.

u längs Vallgatan står bygg-
nader från olika tidsperioder 
sida vid sida.
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styrelsen i Blekinge län, kommunen, Fortifikationsverket och Fastighets
verket, berättar Lena Johansson21 som innehar tjänsten. Tanken är att sam
ordnaren ska fungera som ett nav för alla frågor, men även att skapa grupper 
runt olika ämnesområden beroende på vilka det berör. 

Länsstyrelsen har arbetat fram ett program med tillhörande bilaga som 
är tänkt att fungera som en vägvisare för världsarvets olika aktörer och visa 
på hur dessa tillsammans kan arbeta för att förvalta, vårda och utveckla det. 
(Världsarvsrådet och Hillgren, odaterad a). 

I programmets bilaga framkommer det att världsarvet måste förankras 
bättre bland befolkningen i Karlskrona och Blekinge. Arbetet med att be
vara och utveckla världsarvet som ett levande världsarv måste grundas på 
delaktighet. Programmets författare tycks med detta ansluta till det som 
forskningen uppmärksammat, nämligen att det finns ett avstånd mellan en 
folklig uppfattning och en mer expertinriktad. Vidare framgår att det krävs 
planeringsinsatser och underhåll som inte äventyrar världsarvsutmärkelsen. 
Den gamla miljön måste finnas kvar, men samtidigt måste staden utvecklas för 
framtiden (Världsarvsrådet och Hillgren, odaterad b). 

Rådet har även pekat ut styrkor och svagheter i samhällsplanering och bygg
nadsvård. Styrkor som nämns är b.la. stads och befästningsplanen, byggnads
verken och garnisonsplanen. 

Några av de brister som nämns är att världsarvet och riksintresset inte har 
uppmärksammats tillräckligt i kommunens planering. Planerna innehåller 
endast allmänt hållna formuleringar om hur kulturvärden bör beaktas och 
utvecklas. Världsarvet berörs av närmare 200 detaljplaner varav många är 
omoderna och helt går mot ambitionerna att värna världsarvet varför kon
sekvenserna av deras genomförande måste analyseras. Vidare menar rådet att 
det krävs ökad samverkan mellan länsstyrelse och kommun för att välja lämp
liga former för reglering. Världsarvssrådet påpekar också att konsekvenserna 
för de förnyelseprojekt som föreslås i översiktsplanen utretts dåligt. De be
höver analyseras för att belysa deras inverkan på riksintresse och världsarv. Slut
ligen nämns att marinbasen, där det finns ett flertal byggnader från 1600 och 
1700talet som har restaurerats och brukas, är undantagen planprocessen och 
därför saknar detaljplaner. Detta innebär att det finns tolkningsmöjligheter för 
vad man får och inte får göra där. 

21  intervju 9 oktober 200�.

p repslagarebanan ligger 
inne på marinbasen men 
används inte längre för rep-
tillverkning. i området finns 
dock andra byggnader från 
1600- och 1700-talet som 
fortfarande är i bruk.
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Samordningen mellan världsarvets olika aktörer och intressenter fungerar 
hyfsat med tanke på den korta tid som det arbetet har pågått, menar Wenster. 
Aktörerna har olika uppgifter, marinbasen har en uppgift, länsstyrelsen har en 
och kommun har en annan. Om man ska hitta en bra samarbetsform måste 
man också förstå de olika parternas uppgift. Wenster påpekar att kommunen 
inte har som huvuduppgift att värna och bevara världsarvet. Han lyfter fram 
att kommunens förhållningssätt till världsarvet är en av många uppgifter och 
att det är lika viktigt med en fungerande högskola, företagsetableringar eller 
en bra grundskola. Han medger att det finns vissa svagheter i dialogen inom 
kommunen. Även stadsarkitekt Juhlin tror att samordningen kring världsarvet 
kan bli bättre. Han påpekar att parterna många gånger inte tar tag i konflikter 
och meningsskiljaktigheter direkt utan låter dessa hanteras genom remiss
förfaranden. Länsantikvarie Stenholm tycker inte heller att samordningen 
fungerar helt tillfredsställande och förklarar att länsstyrelsen är en myndighet 
med flera sektorer och många viljor. Stenholm framhåller att det krävs god 
samordning för att få en fungerade helhet. Arbetet är komplext med många 
inblandade aktörer. Det kan vara svårt att koordinera, men det kan även finnas 
vissa fördelar genom möjligheten till gemensam finansiering av projekt. An
dra världsarv med färre intressenter som t.ex. Skogskyrkogården eller Häll
ristningarna i Tanum borde ha en enklare samordning, tror Stenholm. 

Agneta Ericsson22, antikvarie på Blekinge museum berättar att världsarvet 
endast berör en liten del av museets verksamhet och att det inte finns någon 
som både bevakar, hanterar och aktivt arbetar med världsarvet. Bland museets 
utställningar är utbudet obefintligt, enligt Ericsson. Länsmuseet finns med 
i arbetsgruppen men deltagandet handlar främst om att finnas med samt att 
få inblick i världsarvet. Ericsson önskar en annan typ av samarbete som hon 
anser saknas i Karlskrona. Hon tycker att länsmuseum och länsstyrelse bör 
arbeta närmare varandra med träffar för strategiska diskussioner om hur man 
ska hantera planeringsfrågorna på ett tidigt stadium. Tillsammans skulle man 
kunna närma sig kommunen för att få en naturlig koppling och god diskus
sion. Ericsson anser vidare att det är viktigt att ha en strategi och att det finns 
konsensus för att på det sättet slippa konfrontationen när det dyker upp något 
som nästan är klart. Det gäller allt från enskilda bygglov till planer där det är 
mycket svårare att få sin röst hörd och påverka. Det måste även finnas en vilja 
att samarbeta. Den bästa utgångspunkten är att parterna känner ett behov av 
varandra för att ge stöd i frågor, diskussioner eller utredningar. Men Ericsson 
poängterar att man själv måste bidra med något för att bli en trovärdig partner 
i ett sådant arbete. 

3.3.3 planering
Enligt Wenster är det regeringen som har det övergripande ansvaret för världs
arvet och inför Unesco. Om det begås fel i Karlskrona är det regeringen som 
ska stå till svars men så är det troligtvis inte i praktiken, berättar Wenster. 
Portalparagrafen i kulturminneslagen meddelar att ”ansvaret för kulturarvet 
delas av alla” och berör därför världsarvet. Enligt Wenster måste man jobba 
med världsarvet utifrån det perspektivet. Ju mer man kan fördela ansvaret 
och ju mer känt ett världsarv är av lokalbefolkningen desto säkrare blir det. 

22  intervju 21 oktober 200�.
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Wenster tror att kommunen kan bli bättre på att föra medborgardialog kring 
samhällsbyggandet och världsarvet. 

Stenholm anser också att det finns ett gemensamt ansvar för världsarvet. 
Han berättar att arbetet med att nominera Karlskrona till ett världsarv var ett 
uppdrag från regeringen och påpekar samtidigt att det inte finns någon an
nan än Sveriges regering som kan initiera en nominering. Sveriges regering 
har därefter gett länsstyrelsen ansvarsuppdrag i form av tillsyn och tillstånds
givning. Stenholm anser dock att kommunen är en oerhört viktig part i sam
manhanget eftersom kommunen har möjlighet att säkerställa värdena genom 
planläggning. Kommunen kan också ta tillvara de ekonomiska intressen som 
träder in och även det internationella fokus platsen hamnar i.

Länsstyrelsens roll är att samordna och utöva tillsyn över världsarvet samt 
att hålla ihop de statliga intressena. För dessa uppgifter har länsstyrelsen, 
enligt Stenholm, lagboken och plånboken till sin hjälp. Där inte lagboken 
fungerar kan plånboken träda in. Dessa gäller inte enbart för världsarvet utan 
rent generellt över kulturmiljövården. Lagboken träder in genom kultur
minneslagen med skydd för de arkeologiska lämningarna. Hela Trossö23 och 
Lindholmen24 är registrerade som fornlämningar vilket innebär att det krävs 
arkeologisk medverkan om något ska förändras. Stenholm berättar även att 
ett hundratal byggnader är byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. 
Dessa har skydd oavsett om Karlskrona är världsarv eller ej. Plånboken an
vänds till vård och skötsel samt underhåll av byggnader och kulturmiljöer. 

Dessa båda uttryck skulle kunna tolkas som att dialog inte är i centrum för 
länsstyrelsens verksamhet. Det skulle även kunna vara ett uttryck för den roll 
och position som länsstyrelsen tycker sig ha, eller möjligtvis vill inta. 

Enligt Wenster är världsarv ett varumärke och en kvalitetsstämpel som inte 
är förankrad i något annat än i världsarvskonventionen. Världsarv omnämns 
inte någonstans i svensk lagstiftning. Trots det kräver en världsarvsstad högre 
ambitionsnivå i planeringen än en stad som inte är världsarv eller utsedd till 
riksintresse. Enligt Stenholm är det internationella intresset större och han 
tror också att regeringen, Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet är 
mer intresserade av vad som händer med ett världsarv. Stenholm förklarar att 
kommuner och städer som inte är utsedda till riksintressen har en självständig
are och friare roll. Kommunerna ska ta hänsyn till plan och bygglagens  
3 kapitel, 12 § som meddelar att kulturhistorisk och arkitekturhistorisk be
byggelse inte får förvanskas. Han påpekar dock att städer som är riksintresse
område egentligen är jämbördiga oavsett om de är världsarv eller inte.

Eftersom det är samma spelregler i Karlskrona som på andra platser med 
riksintresse ska det inte vara svårare att bygga nytt eller att ändra bebyggelsen 
här, berättar Stenholm. Det är miljöbalken och kulturminneslagen som styr 
och det förhållningssättet bör därför vara likartat, men blir svårare i prak
tiken. Det finns både ett större tryck på förändring i en stad som Karlskrona, 
men även en större opinion för eller emot vissa projekt. Både Juhlin och Wen
ster håller med och menar att det finns stora förväntningar på vad världsarvs
utmärkelsen innebär samt vad som är respektive inte är förenligt med den. 

I Karlskrona kommuns nuvarande översiktsplan beskrivs riksintresset för kultur
miljövård på ungefär en sida, det har endast beskrivning och saknar motivering. 

23  den ö som centrala Karlskrona är uppbyggd på.
24  en del av marinbasen.
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”Residensstad och svenska flottans huvudstation sedan 1680-talet med ur-
sprunglig stadsplan, unika bevarade barockdrag och monumental torgarki-
tektur med två barockkyrkor.” (Karlskrona.se 2002, s. 47).

Det är länsstyrelsen och staten som ska tala om vilka värdekärnorna i riks
intresseområdet är, men Stenholm påpekar att det är kommunen som ska 
fastställa värdena med sin detaljplanering och i sin översiktsplan. Stenholm 
berättar dock att formuleringen behöver en översyn men att det för tillfället 
saknas ekonomiska resurser för ett sådant arbete. 

Med stöd av miljöbalken ska staten kallas in vid påtaglig skada av riks
intresse. Enligt Stenholm pågår det många förändringar i Karlskrona som 
var och en inte är ett hot mot riksintresset men tillsammans utgör de ett myc
ket stort hot. Han vill därför att kommunen talar om vad man vill göra med 
miljöerna och att gamla planer granskas. Stenholm anser att många av dessa 
är ”ett tickande hot mot världsarvet”. Väldigt många planer tillåter en helt annan 
bebyggelse, volym, höjd och material än vad som i dag finns. 

Juhlin menar att det är svårt för kommunen att konsekvensbeskriva ny 
bebyggelses påverkan eftersom riksintressebeskrivningen ger utrymme för 
tolkningar. Så länge kommunen inte har en tydligare beskrivning är det svårt 
att genomföra en revidering av översiktplanen som tar hänsyn till världsarvet, 
anser Wenster.

Det största bekymret för världsarvet Karlskrona är, enligt Stenholm, trots 
allt att marinen skulle försvinna och inte ersättas med något annat. Det är inte 
bara ett hot mot arbetsplatser utan också ett hot mot att byggnaderna skulle 
förlora sin funktion. Även Wenster ser ett problem med marinbasen, men 
enligt honom handlar det snarare om att området är planlöst. Det finns en 
s.k. garnisonsplan, men det kommunala planmonopolet gäller inte. Detta kan 
dock vara en kvalitet eftersom det finns två olika planeringsförutsättningar, en 
för den civila staden och en för den militära delen. På så sätt kommer skill
naden mellan dessa områden att kvarstå och man kommer konkret att uppleva 
dem som två områden med olika planering, resonerar han. 

I bilagan till Världsarvsrådets program framkommer att det finns ett behov 
av att se över cirka 200 detaljplaner (Världsarvsrådet och Hillgren, odaterad 
b). Juhlin medger att det finns många planer som är inaktuella, där flertalet är 
saneringsplaner från 1950 och 1960talet. Inom kommunen är man någor
lunda överens om att det skulle behövas göras en del ändringar, men man har 
inte haft möjlighet att prioritera det arbetet eftersom det saknas resurser. 

Kommunen kan begära anstånd och faktiskt göra en planförändring i sam
band med en planförfrågan om det finns skäl till att förhindra en viss utveck
ling. Med anstånd har kommunen två år på sig att i princip införa en detaljplan 
med rivningsförbud för att neka det sökta lovet. Detta arbetssätt har använts i 
kvarteret Gullin med två 1700talsmagasin. Anstånd begärdes och detaljplane
arbete där kommunen föreslog rivningsförbud påbörjades, berättar Juhlin.

Karlskrona kommun har ingen egen antikvarie anställd, vilket Stenholm 
tycker är besvärande. I Karlskrona finns kompetensen på länsmuseet, men det 
är långt ifrån alltid som den utnyttjas, vilket han ser som en stor brist. Erics
son betonar att det i princip inte finns någon remisskultur från kommunen till 
museet, framför allt när det gäller världsarvsfrågor. Angående antikvarisk kom
petens förklarar Juhlin att det är en fråga om resurser och en stor konkurrens 
om budgetmedel i kommunen. Frågan om att anställa en antikvarie är ingen
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ting som har diskuterats. Det har snarare handlat om att hitta arkitektkom
petens. Juhlin menar att både bygglovärenden för kulturhistoriska byggnader 
och plandiskussioner sker i dialog med Blekinge museum. När det handlar om 
bygglovärenden remiteras de ärendena dessutom till museet för yttrande. 

3.3.4 nya byggnader
Stadsarkitekt Juhlin uppger att det råder delade meningar om hur kommunen 
ska förhålla sig till världsarvet. Han har dock uppfattningen att man inte ska 
se världsarvet som något rent musealt. Världsarvet måste tillåtas att förändras 
och förnyas. Han anser att det måste finnas avtryck från idag. Juhlin berättar 
även att världsarvet många gånger används som murbräcka för att hävda att 
det byggs allt för futuristiskt och att det istället skulle göras pastischer av det 
som man anser vara världsarv. Stadsarkitekten tycker att det finns anledning 
att vara stolt över Stortorget med 1700talskyrkorna, men påpekar att Karls
krona inte är färdigbyggt med dem. Många av stadens byggnader är uppförda 
under 1900talet och var förmodligen väldigt moderna när de byggdes och 
han anser att världsarvet inte heller slutar med dem.

I fråga om moderna inslag i världsarvet tycks Juhlin ansluta till det Groats 
benämner som Architecture as a Historic document. Han anser att det går att 
vara utmanande i arkitekturen och menar att det lätt blir anpassningar till den 
äldre bebyggelsen men att det då kan bli fel.  Å andra sidan, poängterar han, 
kan det samtidigt bli för mycket effektsökeri. Juhlin anser inte att nya inslag 
nödvändigtvis ska underordnas befintliga och han påpekar att det finns många 
goda exempel där man byggt modernt men ändå kan ana historiska drag. I 
detta sammanhang nämns Stumholmen där nya byggnader har uppförts med 
vissa tillbakablickar. Marinmuseum pekas ut som ett exempel på en byggnad 
med tilltalande skala och klassiskt formspråk. Byggnadens arkitektur påmin
ner om byggnader på marinbasen men den har ändå en modern touch. Juhlin 
anser att det bästa sättet att visa respekt mot befintlig bebyggelse är att göra 
någonting helt annat och inte kopiera det som redan finns.

p trefaldighetskyrkan, 
eller tyska kyrkan, vid det 
monumentala stadsrummet 
stortorget ritades av tessin 
d. y. Från och med sommaren 
2009 fungerar kyrkan både 
som ett kyrkorum och besöks-
centrum för världsavet.
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q radhusen på Västerudd är 
ett exempel på nyare bebygg-
else i Karlskrona.

u Karlskrona stadsbibliotek är 
en modernistisk byggnad som 
ritades av Jan Wallinder. det 
ligger granne med barock-
kyrkorna vid stortorget.

Stenholm tycker inte att det är fel att man bygger nytt och modernt och 
framhåller att det alltid har gjorts i Karlskrona. Han förklarar att världsarvet 
inte är färdigt utan det som byggs idag också är en del av världsarvet. Det 
är därför viktigt att man bygger målmedvetet, kvalitetsmässigt och för fram
tiden. Men han anser att det blir fel om en stadsdels ursprung och det värde 
den haft från början förändras allt för radikalt. Platserna har olika laddningar 
och det är viktigt att hålla isär det när man bygger nytt. Stenholm berättar att 
det nya ska fungera i samklang med det gamla. Han ger som exempel upplevel
sen av att komma in i ett gammalt hus, fyllt med gamla möbler och gammal 
konst. Detta kan bli både förutsägbart och trist. Att däremot komma in i ett 
gammalt hus som är fyllt med nya upplevelser skapar ett spänningsfält mellan 
nytt och gammalt. På samma sätt fungerar det i den fysiska miljön, resonerar 
han, men poängterar samtidigt att spänningen inte får bli för radikal. Det nya 
får inte ta överhand och lägga det gamla i en skugga eller tvärt om.

Man måste acceptera att vår tids arkitektur förs in i världsarvet, anser Wens
ter. Han tror att man kan dra lärdom av andra världsarv. Det finns tyska pussel
städer, sådana som ofta förekommer som motiv på pussel, som är världsarv. 
De är jättefina men det är inte säkert att de är speciellt gamla. Det kan mer 
eller mindre vara rekonstruktioner från andra världskrigets slut men platserna 
upplevs ändå som väldigt gamla. Wenster berättar att det finns världsarv som 
är totalt övervårdade där man upplever att de tillkommit under en koncen
trerad period och att det därefter inte hänt någonting. Karlskronas historia 
är annorlunda eftersom staden har varit värdekonservativ. Modernismen har 
inte satt några större avtryck och långt in på 19301940talen kan man se att 
den arkitektur man valde är nyklassicistisk. Som exempel nämner Wenster 
teatern och biblioteket. 

Ericsson på Blekinge museum tycker att det är viktigt att det finns ett förhåll
ningssätt till nya inslag. Hon menar att byggnader kan brinna ner och det befint
liga faktiskt kan vara så dåligt att det inte är värt att bevara. Men hon tror inte att 
man ska lägga en glaskupa över platser och säga att så här ska det vara, utveck
ling och förnyelse måste hela tiden tillåtas. Nya byggnader måste föras in, men 
hon poängterar att det måste göras försiktigt. Hon anser att man ska hålla sig 
inom de befintliga formerna och vara ödmjuk inför det som finns runt omkring, 
framför allt inför material och färgsättning. Hennes sätt att se på anpassning 
tyder på det förhållningssätt som Groat kallar The importance of visual continuity. 
Hon tar dock helt avstånd från pastischer och kopior och tycker att man måste 
våga nytt, men att man inte ska ta till det mest extrema formspråket. 
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Enligt både Wenster och Juhlin finns det vissa saker som är viktigare än 
andra när man bygger nytt. Gatunätets uppbyggnad måste respekteras, kvar
teren får inte brytas och skalan måste hållas i höjd. 

3.4 SaMManfattning 
Nomineringen av världsarvet i Karlskrona sköttes av en liten och samman
svetsad grupp med uppbackning av Riksantikvarieämbetet. Världsarvet styrs 
av ett råd där länsstyrelsen har stort inflytande. Rådet har formulerat ett do
kument där det påpekas att den fysiska planeringen inte fungerar som de anser 
att den borde.

Kring världsarvet finns en rad olika aktörer och det framgår att dialogen 
mellan dessa, men även utåt mot medborgarna, har brister. Länsstyrelsen häv
dar att kommunen har ett stort ansvar för världsarvet. Kommunen å andra 
sidan ser endast världsarvet som en i raden av många uppgifter och tycker att 
ansvaret att förvalta världsarvet delas av alla. Planeringsfrågorna är därför inte 
en angelägenhet enbart för kommunen. Lag och pengar hjälper länsstyrelsen 
att få ökat inflytande över både världsarv och planering. Det tycks ändå som 
om att det inte är regelverket som skapar möjligheter eller begränsar arbetet, 
inte heller kulturarvet i sig utan snarare att det handlar om samarbetsklimatet. 
I Karlskrona finns olika fokus och inriktningar mot världsarvet och det finns 
inte någon samstämmig bild av kulturarv och världsarv.

Det framkommer att hotet mot världsarvet i Karlskrona är nedläggning av 
marinen men även föråldrade planer. Planeringen kräver generellt högre am
bitionsnivå än för en plats som inte har samma utmärkelse eftersom intresset 
är större från stat och myndigheter. Men riksintresset som i stor utsträckning 
ligger till grund för världsarvet är otydligt formulerat varför det är svårt för 
kommunen att ta hänsyn till det i sin planering. 

Åsikterna om hur nytt ska utformas går isär och intervjuerna antyder en 
motsättning i förhållningssättet till kulturarvet. Kommunen är förespråkare 
för en friare tolkning och har ett öppet förhållningssätt till nya inslag. Stads
arkitekten och kulturchefen anser att världsarvet måste tillåtas att förändras 
och förnyas samt att det måste finnas avtryck från idag. Det är lätt att tänka 
sig att dessa talar för det som Groat benämner som Architecture as a Historic 
document eller till och med Freedom for the creative designer, där nya inslag ut
formas utan riktlinjer. Det går att vara utmanande och det som byggs ska 
spegla sin samtid. Det som är lite förvirrande är att stadsarkitekten samtidigt 
lyfter fram Stumholmen som ett gott exempel där man byggt med ett visuellt 
samband och där nytt och befintligt samverkar. Där är det snarare frågan om 
ett förhållningssätt motsvarande The importance of visual continuity. Även läns
styrelse och länsmuseum ansluter till sistnämnda kategori och anser att nytt 
kan uppföras bland gammalt men att det måste finnas en viss kontinuitet och 
samband i bebyggelsen. 
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3.5 viSBy

Världsarvskommitténs motivering till varför Visby blev ett världsarv (Unescos 
Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv 2005, s. 39):

”Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad 
hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen 
värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna 
betydande mänskliga bosättning.” 

Byggnaderna i Visby är från 1600, 1800 och 2000talet och har därför olika 
berättelser (Ronström 2007, s. 185 f). Med världsarvet hamnar dock många 
av dessa i skymundan eftersom det är medeltiden som står främst i Visby, 
trots att resterna från den tiden är få (2007, s. 61 ff). Ringmuren, gatunätet, 
kyrkoruinerna, ett tjugotal medeltida hus och ungefär 200 hus med medel
tida rester har tillsammans format världsarvet (2007, s. 123). Det medeltida 
Visby är ett namn och beteckning på en rad olika tidsepoker som har förts 
samman till medeltid. Ronström pekar på att de inre delarna av staden har 
genomgått en förvandling där störande intryck som reklam, asfalt och starka 
färger är borta (2007, s. 38 ff). Mycket har tydlig estetisk form med liknande 
fasader, skyltar i medeltida stil och lyktstolpar med gulaktigt sken som allt
sammans noga kontrolleras. Att t.ex. Pippi Långstrump spelades in här, finns 
det i princip ingen information om alls eftersom hon inte passar in i bilden av 
en medeltida plats.

Utanför muren minskar kontrollen och intrycket är mer splittrat. Enligt 
Ronström är hänvisningar till medeltiden och kulturarvet mycket begränsade 
(2007, s. 54). Det finns i princip inga offentligt markerade minnesplatser. Ron
ström påpekar att det visserligen finns minnen, men att överenskommelsen 
om hur det en gång var inte är lika given som i innerstaden. En del motiv 
av Visby upprepas ständigt och har därför blivit ikoner. Om man bara utgår 
från bilder tycks tiden ha stått still (Johansson 2006, s. 37). Johansson menar 
att när vissa delar väljs ut, som t.ex. Visbys innerstad, kan allt annat utanför 
muren lätt uppfattas som något perifert och oviktigt (2006, s. 64). 

3.5.1 visby blir världsarv 
En förutsättning för att Visby skulle bli världsarv var att byggnaderna doku
menterades och fick ett juridiskt skydd samt att det fanns ett program för 
hur de skulle tas omhand, berättar byggnadsantikvarie Maria Hallberg25, på 
Gotlands kommun. Arbetet gjordes med hjälp av byggnadsvårdsstudenter och 
260 fastigheter i innerstaden byggnadsminnesförklarades (Ronström 2007, 
s. 136 ff). Under tiden snyggades stadens fasader och gaturum upp. Ronström 
berättar att det gjordes hembesök och att media användes flitigt för att få fas
tighetsägarna att byggnadsminnesförklara sina hus. Arbetet resulterade i att 
alla utom två gick med på det. Han anser att det bedrevs en form av undervis
ning för att lära ut rätt perspektiv på estetik och byggnadsvård (2007, s. 284): 

”Omvandlingen av Visby är resultat av ett program för den yttre miljön. 
Tjänstemännen och experterna bakom världsarvssatsningen, uppbackade 
av kommun, länsstyrelse, stat och UNESCO, ville lära ut nya sätt att se 
på och uppskatta gamla hus och byggtekniker och de satte också igång ett 

25  intervju 13 november 200�.

t byggnaderna i Visby är från 
olika tidsperioder och ytterst få 
är medeltida. 
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omfattande bildningsprojekt med tidningsartiklar, radioprogram, möten och 
privata hembesök hos ägarna till de äldsta husen. Den pedagogiska tonen, 
viljan att lära ut de rätta perspektiven på estetik och historia är tydliga 
inslag i programmet.”

Byggnadsminnesförklaringarna skrevs individuellt för varje byggnad. Därmed 
fick varje hus en egen vårdplan där kontentan var att byggnaden inte skulle 
ses som den nuvarande ägarens egendom. Ägaren var snarare en förvaltare, 
en i raden av tidigare och kommande (2007, s.151 ff). Genom att godkänna 
byggnadsminnesförklaringen avstod ägarna från vissa av sina rättigheter till 
sina hus, menar Ronström. 

Att utse Visby till världsarv gick på ungefär tre år (Ronström 2007, s. 141). 
I projektgruppen fanns ett tiotal personer, alla med anknytning till arkitektur, 
byggnadsvård och kulturhistoria. Det var tjänstemän i offentlig förvaltning, 
kommun, länsstyrelse och statliga ämbetsverk. Många av dem hade arbetat 
ihop tidigare och kände till styrkor och svagheter hos varandra. Den, enligt 
Ronström, snabba processen var möjlig mycket tack vare kontroll och initiativ 
från en liten lokal grupp (2007, s. 153). Deltagarna kunde utnyttja sina lokala, 
regionala, nationella och globala nätverk och gjorde utmärkelsen möjlig efter 
deras visioner.

3.5.2 nätverk och rollfördelning
Visby ingår i flera nätverk, berättar Sonja Landin26, världsarvskoordinator på 
Gotlands kommun. Det finns dels ett lokalt nätverk med fastighetsägare, bo
ende, olika organisationer, länsstyrelsen, länsmuseet och representanter från 
handeln. Här finns de parter som direkt berörs av världsarvet och allt som 
händer i det. I nätverken diskuteras världsarvsfrågor och världsarvets utveck
ling. Inom kommunen finns det också ett nätverk mellan förvaltningarna. 
Kultur och fritid, barn och utbildning och tekniska förvaltningen berörs alla 
av världsarvet. Barn och utbildning ska se till att kunskapen om Visby förs vi
dare. Kultur och fritid arbetar med evenemang och andra världsarvsaktiviteter. 
Tekniska förvaltningen är den som genomför allt arbete med gatumark och 
park. Det finns även ett svensk nätverk, Nätverket för svenska världsarv, där 
alla världsarv i Sverige ingår. Landin berättar också att det finns ett nordiskt 

26  intervju 13 november 200�.

p längs Vårdklockegatan 
finns Visbys senaste tillskott, 
ett flerbostadhus med tydliga 
tillbakablickar. 

u Visbys slingrande och ore-
gelbundna gatunät har format 
bilden av en medeltida stad.
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nätverk, men där är Visbys deltagande sparsamt. Dessutom ingår Visby i nät
verket för världsarv i norra Europa och Organisation of World Heritage Cities 
som är en organisation för städer som finns på världsarvslistan. 

Kommunen är en stor aktör för världsarvet men eftersom Gotland bara 
har ett län och en kommun arbetar länsstyrelsen, länsmuseet och kommunen 
nära varandra. Det innebär både för och nackdelar, anser Landin. Fördelar 
är att kommunikationen mellan parterna är bra. Det är lätt att sprida kunskap 
och få information. Samtidigt måste de olika rollerna hela tiden markeras. 
Kommunen är verkställare och har ansvaret för världsarvet. Det har dock hänt 
att länsstyrelsen gått in och agerat i nätverken, trots att det är kommunens 
roll. Länsstyrelsens uppgift är att följa upp att kommunen sköter sig. Rollerna 
blandas ibland ihop vilket är en nackdel.

Antikvarie Camilla AltahrCederberg27 på Länsstyrelsen Gotland tycker 
dock att rollfördelningen kring världsarvet fungerar och att kommunens an
svarsroll är tydlig. Kommunen sköter informationen och har alla kontakter, 
vilket den har haft från början. Världsarvsrådet, där frågor som berör världs
arvet i olika former diskuteras, tycker hon fungerar väldigt bra. Länsstyrelsen 
har tillsyn över världsarvet och kulturmiljön och hon tror att länsstyrelsen 
skulle jobba mer med världsarvsfrågor om det fanns resurser och möjligheter 
till det. 

3.5.3 planeringsfrågor
Plansituationen i Visby är sådan att den till största delen är av ålder bestående. 
Det finns en stadsplan från slutet av 1800talet som bara reglerar kvarters 
och gatumark, men som ändå gäller. Det finns även ett flertal frimärksplaner 
från 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 och 1970talet som gör planbeståndet 
spretigt. Kommunen har dock en politiskt antagen skrift med råd och rikt
linjer2� som används ihop med befintliga planer, berättar Hallberg. 

När riktlinjerna för bevarande antogs konstaterades att hela innerstaden var 
ett 3:12 område, alltså särskilt värdefullt. Därför gäller förvanskningsförbud i 
hela staden. Det förutsätter att kommunen vet vad förvanskning är för något 
vid en prövning. Hallberg berättar att det vid några tillfällen har gått bra, men 
att argumenteringen ibland inte har hållit. Kommunen måste vara väldigt tyd
lig och i princip beskriva vad som är förvanskning och inte, byggnadsdel för 

27  intervju 13 november 200�, vid tillfället för intervjun vikarierade hon på länsstyrelsen gotland.
2�  Visby innerstad – råd och riktlinjer för bevarande, antagen 19�9.

t almedalsbiblioteket i Visby 
ritades av christer malmström 
och anders grape och stod 
klart 2001.

p ringmuren, vid Österport.
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byggnadsdel. Beskrivningarna får inte ge utrymme för egna tolkningar. Be
byggelsen i Visby är av ett så stort allmänintresse att man inte kan tillåtas vad 
som helst även om man är fastighetsägare, säger Hallberg. 

En rimlig tolkning av detta är att aktörerna i Visby har dragit slutsatsen 
att det krävs ett centraliserat beslutsfattande under ledning av expertis. Ex
pertens position lyfts fram på bekostnad av dialog med befolkningen. I detta 
sammanhang framträder även ett klassiskt planeringsdilemma. Ska experterna 
avgöra vad som är viktigt samt värt att bevara och ska den enskilda individen 
tvingas att underordna sig en föreställning om det medeltida, konstruerade 
Visby? Här lyfts väldigt starka planeringsinstrument fram som är baserade på 
ett konstruerat kulturarv. 

För att få en tydligare struktur kring denna fråga och någonting konkret 
att luta sig mot vid prövning, arbetar kommunen med en detaljplan och bygg
nadsordning för Visby innerstad29.

Planen är ingen traditionell detaljplan utan en bevarandeplan, berättar 
Hallberg. Den har dock samma status som en vanlig detaljplan. Plan och 
bygglagen är ingen bevarandelagstiftning utan är mer inriktad på att reglera 
ny markanvändning, men kommunen tror ändå på planens möjligheter. Den 
har inte någon prickmark eller liknande begränsningar och byggrätten är de 
byggnader som finns på fastigheten. Vid nybyggnation hänvisar man till bygg
nadsordningen. I den finns det formulerat hur nytt kan anpassas och vad som 
kan vara tänkbart att förändra. Hallberg menar att det inte fungerar att t.ex. 
gå in i varje fastighet och lägga prickmark och bestämma höjd. Istället är all
ting stora Q, användningssättet anpassas till kulturvärdena. Om man vill än
dra användningen av en byggnad undersöks förutsättningarna för ingreppet 
som därefter vägs mot kulturvärdena. 

Gamla stan i Stockholm har en liknande plan och det är därifrån idén kom
mer, berättar Hallberg. Det är trots allt ett nytt grepp eftersom det ryms tre 
Gamla stan i Visby, utgången är därför oviss. Kommunen har prövat olika al
ternativ i programskedet för planen. Områdesbestämmelser och vanlig detalj
plan med prickmark fanns som förslag. Med områdesbestämmelser finns det 
dock vissa kompletteringsåtgärder som är bygglovfria och som kommunen 
inte kan neka. Dessutom hade det inte fungerat eftersom området är så tät
bebyggt. Kommunen ansåg att det inte gick att tillåta den friheten, varför det 
istället satsas på en detaljplan för hela innerstaden. Här blir det tydligt att 
expertens medverkan och förhållningssätt har stor betydelse för planeringen 
i Visby.

Hallberg tror inte att planen och byggnadsordningen kommer att innebära 
så stor skillnad mot hur det fungerar idag eftersom kommunen redan ställer 
krav. Kommunen arbetar i princip som om detaljplanen redan fanns förutom 
att innebörden av förvanskning inte finns formulerad. Det är inte heller i 
dagsläget tydliggjort vad som ska bevaras och vilka de exakta värdena i Visby 
är. I detaljplanen försöker man att formulera sig kring dessa frågor för att få ett 
juridiskt bindande dokument som tar hänsyn till kulturvärdena.

Kommunen arbetar utifrån plan och bygglagen och länsstyrelsen använder 
kulturminneslagen ibland, men enligt AltahrCederberg tittar myndigheterna 
ofta på samma saker. Sökande ska ha två tillstånd vilket har varit väldigt förvir

29  detaljplanen var på samråd vintern 200� och under våren 2009 i utställningsskedet. 
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rande. De ska ha tillstånd för ändring av byggnadsminnen hos länsstyrelsen 
men även bygglov från kommunen. 

För att det inte ska bli två separata beslut, där kommunen och länsstyrelsen 
tycker olika och för att förenkla förfarandet har man samråd kring ärendena 
för att diskutera och försöka bli överens. Här är det frågan om samrådet är 
ett samråd för diskussion och dialog eller om det är en plats för uppkomst av 
allianser? Runt denna problematik finns ett möjligt ämne för framtida under
sökningar. 

3.5.4 nytt bland gammalt
Det nya som byggs i Visby blir gärna pastisch, men Hallberg tycker inte att 
det är negativt och menar att det handlar om att anpassa sig till det som har 
bedömts vara stadens kvalitet. Visby är en historisk stad och eftersom man får 
den upplevelsen när man befinner sig i staden är det en kvalitet. Byggnaderna 
har levande och traditionella material som åldras på ett bra och vackert sätt. 
Det är den känslan som kommunen försöker behålla genom att göra pas
tischer. Kommunen har ingenting emot en annan typ av fönstersättning och 
moderna uttryck. Det viktigaste är att det nya anpassas till skala och takvink
lar. Det finns många olika sätt att anpassa sig på, men i Visby innerstad är det 
viktigt att det inte blir glas och betong. 

Landin berättar att det har varit svårt att veta vilken ålder och tid man ska 
inrikta sig på. Till största delen är Visby en 1800talsstad och hon frågar sig 
vad som egentligen ska bevaras. Hon sätter här fingret på problemet kring 
konstruktionen av kulturarvet Visby och påvisar att det inte finns något facit.

Enligt Hallberg är utgångsläget att det i princip är färdigbyggt i inner
staden. Nu ska det som finns vårdas och det handlar om att ha en dialog om ett 
projekt som ska genomföras. Tillsammans försöker aktörer och intressenter 
komma fram till bra lösningar genom kompromisser. Inför en ändrad använd
ning av en byggnad kan kommunen kräva att byggherren tar fram en anti
kvarisk förundersökning där de specifika värdena för den aktuella byggnaden 
utreds. Därefter görs en konsekvensanalys av återgärderna vilket används som 
ett beslutsunderlag.

Det saknas en dialog om hur världsarvet ska utvecklas när det gäller ny
tillägg, anser AltahrCederberg. Kommunen skriver t.ex. att ändringar ska 
hålla hög kvalitet och anpassas till befintliga byggnader, men specificerar inte 
vad det innebär. AltahrCederberg påpekar att det är lätt att skriva men svårt 
att hantera i praktiken. Hon skulle vilja att kommunen undersöker hur andra 
världsarv arbetar med dessa frågor för att samla goda exempel när det handlar 
om nybyggnationer.

Det finns några obebyggda tomter som skulle kunna utgöra ett hot för 
världsarvet, enligt Hallberg. En del av dessa tomter skulle kunna styckas av 
och då gäller det att kommunen har formulerat sig bra angående regler för nya 
byggnader. Exploateringstrycket är mycket högt och då det byggs någonting 
nytt vill exploatören få ut så mycket som möjligt av fastigheten, varför det i 
princip alltid är hela ytan som utnyttjas. Ett annat hot är när ett område blir 
väldigt populärt och folk med pengar flyttar in. Eftersom man vill ha nytt och 
lyxigt förändras många byggnader interiört. 

Landin berättar att kommunen under de närmaste åren kommer att flytta 
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ut till P18området30. Det finns en oro bland folk att livet i staden går förlorat 
när 300–400 arbetsplatser försvinner från innerstaden. Det kan bli ett hot mot 
näringslivet med restauranger och affärer, men inte mot själva byggnaderna. 
På sommaren klarar sig restaurangerna på turisterna och på vintern har de 
hittills gått runt på grund av kommunens anställda.

Det är framför allt ringmuren som framhålls i världsarvet och länsstyrelsen 
har ansvar genom skydd och ärendehanteringen kring den. AltahrCeder
berg berättar att det finns äldre bebyggelse som ligger direkt mot muren. Det 
förekommer att folk vill bygga om och då kan det bli konfliktfyllda ärenden. 
Muren måste gå att underhålla och stå fri från ny bebyggelse. Vill man som 
fastighetsägare ändra användningen och värma upp ett uthus som har stått vid 
muren sedan 1800talet blir den påverkad. Den här typen av åtgärder kräver 
bygglov plus att länsstyrelsen involveras eftersom muren är en fornlämning. 

30  gotlands regemente, p 1�, pansarregemente nedlagt 2005.

u strand hotel är om- och ny-
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Hon förstår att folk kan tycka att det är häftigt att ha ringmuren som vägg i 
sitt badrum eller vardagsrum, men vidhåller att det måste finnas en zon för att 
kunna besiktiga muren. 

3.6 SaMManfattning
I Visby finns rester av flera bebyggelseepoker intill varandra men mycket 
kretsar runt medeltiden. En förutsättning för att Visby skulle bli världsarv 
var att byggnaderna i innerstaden byggnadsminnesförklarades. I likhet med 
Falun och Karlskrona var det även här en mindre grupp, med stort inflytande 
i kulturfrågor som arbetade fram nomineringen.

Det är kommunen som sköter världsarvet och alla kontakter kring det i 
Visby men man samarbetar med länsstyrelsen och har en väl fungerande kom
munikation. Ambitionsnivån dem emellan tycks vara på samma nivå eftersom 
båda är måna om olika skyddsformer. Det framgår att allmänintresset i Visby 
är så stort att det inte går att tillåta vilka förändringar som helst. Ägande
rätten är underordnad det som har definierats som kulturhistoriska värden av 
stadens beslutande församling. 

Kommunen arbetar med en detaljplan med tillhörande byggnadsordning 
där förutsättningarna för vad som får och inte får göras i och med innerstaden 
finns beskrivet. Alla förändringar vägs mot kulturvärdena, men med en detalj
plan får bebyggelsen ett starkare juridiskt skydd. Bebyggelsen har förutom 
skydd i planen även skydd av byggnadsminnesförklaringarna vilket innebär att 
det finns ett dubbelt skydd som kan verka förvirrande för medborgarna. 

Nya byggnader uppförs som pastischer. I Visby är förhållandet till det be
fintliga viktigt och planeringen sker efter det Groat benämner som The impor-
tance of visual continuity. Pastisch används för att behålla en föreställning om 
den medeltida staden. Skala och takvinklar ska hållas vid nybyggnation. Vid 
förändringar kan det krävas antikvarisk expertis som uttalar sig om värdena 
och gör en professionell bedömning. Hotet mot världsarvet handlar bland 
annat om ett högt bebyggelsetryck där exploatörerna ofta vill utnyttja hela 
fastighetens yta vilket kan förändra befintliga strukturer. 
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3.7 JäMförelSe

Situationen i de tre världsarven liknar varandra i flera avseenden, men det finns 
dock en rad skillnader. Likheten visar sig främst i hur dessa platser blev utsedda 
till världsarv. I samtliga tre fall framgår att nomineringsarbetet gjorts av en min
dre grupp bestående av ett tiotal personer som var insatta i kulturarvsfrågor 
och hade arbetat ihop tidigare. Länsstyrelserna var viktiga parter i nominerings
arbetet. I Karlskrona och Falun har de fortfarande en central roll i världsarvs
arbetet. För Visbys del är det kommunen som har huvudansvaret för världsarvs
frågorna. 

Av materialet framgår även att aktörer inom turism, näringsliv och kulturarvs
sektorn i Falun och Visby arbetar tillsammans mot gemensamma mål. För Fa
luns del handlar det om att aktörerna tillsammans vill göra världsarvet till ett 
besöksmål i världsklass. För att göra det möjligt diskuteras regelbundet frågor 
som berör det. För Visbys del är det inte lika tydligt men näringsliv och be
varandeaktörer tycks tillsammans utgöra en stark allians. Dessa har möjlighet 
att påverka både politiskt och ekonomiskt genom de nätverk som finns.

Organisationen kring världsarvets olika aktörer tycks däremot vara dåligt 
utvecklad i Karlskrona. Bidragande till det kan vara att stora delar av världs
arvet ligger skyddat bakom murar och dolt för den stora massan. Marinbasen 
har krav på säkerhet som begränsar tillgängligheten vilket kan göra att det 
råder delade meningar om hur man ska förhålla sig till denna. Ska det mili
tära området vara öppet för turism eller stängt och skyddat? Är parterna inte 
överens om förhållningssätt till marinbasen är det säkerligen inte heller lätt 
att enas runt ett gemensamt mål. Det är inte bara marinbasen som det finns 
olika uppfattningar om. Materialet visar även på delade meningar om vem 
som ska förvalta världsarvet samt på olika åsikter om hur ny bebyggelse ska 
utformas. Världsarvets geografiska avgränsning är också komplex vilket visar 
sig i olika uppfattningar om vad som är kärnan i det. Det framkommer även 
att världsarvet har en dålig förankring bland folk, vilket kan tyda på en viss 
expertstyrning av kulturarvet. 

När värdena är otydliga är det naturligtvis svårt att motivera varför det 
skulle löna sig att lägga ned tid och pengar på planer för skydd. Dessutom är 
marinbasen fortfarande i drift vilket innebär att det är svårt för bevarande
intressena att ta vid. Ytterligare en orsak kan vara att det finns fler aktörer i 
Karlskrona än vad det gör i Falun och Visby, vilket kan göra det svårare att nå 
konsensus.

Det blir även väldigt tydligt att det är de lokala aktörerna i Visby som har 
bestämt att det ska finnas en detaljplan med en byggnadsordning som beskriver 
värden och vilka förändringar som kan tillåtas. Kommun tillsammans med läns
styrelse, länsmuseum och näringsliv fungerar som en stark aktör som har bildat 
en allians med fokus på att ta tillvara det som de anser vara kvaliteter i Visby. De 
arbetar ihop eftersom de har insett det ekonomiska värdet av ett gemensamt 
konstruerat kulturarv. I Visby finns det inte heller någon konkurrerande eko
nomisk verksamhet med motstridiga intressen, som t.ex. en marinbas.

Lag och regelverk ställer inte så höga krav på förändringar. Det finns inte 
beskrivet i lagstiftningen att nytt ska utformas på det sätt som nu görs i Visby. 
Aktörerna har tolkat att innerstaden ska se ut på ett visst sätt och arbetar uti
från det. I Visby finns det därför inte någon tvekan om hur man förhåller sig 
till nya inslag. Här är det Groats teori The importance of visual continuity som 
gäller, det som byggs ska vara pastisch. Även om det i Falun inte finns formu
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lerat exakt hur kommunen ska hantera nytt, blir det tydligt att det äldre styr 
utformningen av nya inslag i staden. För Karlskronas del märks en viss splitt
ring även i denna fråga. Kommunen har ett relativt öppet förhållningssätt till 
nya byggnader. Det tycks som om Architecture as a Historic document i första 
hand motsvarar deras förhållningssätt medan kulturarvssektorn har en mer 
restriktivt inställning, liknande den som finns i Falun.g

FalUn karlskrona visBy

nominering genom en mindre grupp 
inom kultursektorn

en liten sammansvetsad 
grupp väl involverad i 
kulturarvsfrågor

mindre grupp inom kul-
tursektorn som arbetat 
ihop tidigare 

huvudansvar länsstyrelsen länsstyrelsen Kommunen

aktörer och allianser bevarande- och turism-
aktörer arbetar sida vid 
sida

splittrat utan några 
tydliga allianser

bevarandeaktörer 
arbetar tillsammans med 
näringsliv

gemensamt mål Falun ska vara ett 
besöksmål i världsklass

inget konkret som 
framgår av materialet

skydd för kulturmiljöerna 
tycks vara prioriterat 
i syfte att öka antalet 
besökare

världsarvets påver-
kan på den fysiska 
planeringen

en mer restriktiv hållning 
till förändringar och fler 
diskussioner 

påtryckningar och krav 
från bevarandeaktörer 
om skydd för kultur-
miljöer

särskild detaljplan med 
byggnadsordning för 
skydd är under utar-
betning

syn på nya inslag Föreslagna förändringar 
bedöms individuellt 

ingen tydlig viljeriktning extremt tydlig viljerikt-
ning, nytt underordnas 
befintligt

tillämpning av 
regelverk

aktiv tillämpning för 
skydd genom bygg-
nadsminnen, reservat, 
detaljplaner och om-
rådesbestämmelser 

materialet ger intryck 
av ett passivt förhåll-
ningssätt på lokalnivå 

lagstiftning och 
regelverk utnyttjas maxi-
malt och tolkas lokalt för 
utformning av skydd

Förhållningssätt 
enligt groat

The importance of visual 
continuity

delning mellan 
Architecture as a 
Historic document och 
The importance of visual 
continuity

The importance of visual 
continuity
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4 avslUtande diskUssion

I de tre föregående kapitlen har bland annat forskning runt kulturarv och 
världsarv presenterats samt även en redogörelse för hur regelverk och lagstift
ning fungerar. Förhållningssätt till världsarven i Falun, Karlskrona och Visby 
visades i föregående avsnitt. Det här fjärde och avslutande kapitlet syftar till 
att diskutera uppsatsens problematik kring fysisk planering och världsarv samt 
att besvara de frågor som ställs i inledningen. 

4.1 SlutSatSer
När jag påbörjade arbetet med uppsatsen hade jag inte riktigt insett kom
plexiteten i kulturarvs och världsarvsfrågor. I planerarrollen tas mycket av de 
s.k. kulturvärdena för givet utan någon djupare reflektion om vad de egent
ligen innebär och vad de ger uttryck för. Vid en första anblick kan kulturarv 
och världsarv verka som självklarheter, något enkelt och okomplicerat. Forsk
ningen visar dock på motsatsen genom att peka på problem och svårigheter, 
främst genom att kulturarvet alltid är konstruerat. Bakom denna konstruktion 
finns aktörer med olika syften, intentioner och intressen som kan vara uttalade 
eller outtalade och ske genom medvetna eller omedvetna val.

De vetenskapliga slutsatserna tydliggör även att det inte finns något stöd för 
en entydig bild om vad ett kulturarv i praktiken är. Är det kyrkor, herrgårdar, 
musikstycken eller livsskildringar? Uppenbart är dock att det finns röster som 
menar att det går att peka ut vissa delar av historien som ska bevaras som 
ett gemensamt arv för eftervärlden. Men forskningen visar att det inte finns 
något bestämt kulturarv som någon kan identifiera och hävda som just det 
enda kulturarvet. Det handlar snarare om kulturarven, i plural. 

För att etablera ett kulturarv, alltså en uppfattning om hur någonting är 
eller har varit, krävs en viss maktposition. Vem som helst kan inte göra sin 
uppfattning gällande. Meningarna går ofta isär beroende på om det är en 
tolkning som hävdas av experter eller om den är av mer folklig art. En viss 
tolkning inkluderar alltid några men exkluderar andra. I Falun och Karlskrona 
blir det tydligt att t.ex. kvinnorna mer eller mindre hamnar i skymundan till 
förmån för männen. Det här gör kombinationen planering och kulturarv kom
plex. Eftersom vissa enskilda och grupper stängs ute är en kommunicerande 
planering en nödvändighet. Det fungerar inte med top-down planering där 
någon eller några få talar om hur och vad som är värdefullt eller hur man ska 
förhålla sig till det. 

Kommunerna hanterar planläggning och byggande och det är främst på 
den lokala nivån som komplexiteten kring kulturarvet visar sig, bland annat 
genom att urvalet inte har förankring bland folket. Det är här som splittring 
kring olika intressen blir tydlig. Ju fler inblandade aktörer desto mer kom
plex blir planeringen. I exemplet Karlskrona framkommer detta mycket klart. 
Det påpekas bland annat att det inte är kommunens huvuduppgift att värna 
och bevara världsarvet utan att detta endast är en av många uppgifter. För 
kommunen är det lika viktigt att samhällsfunktioner som äldrevård och skola 
fungerar. 

Det finns stora förväntningar bland allmänheten om vad världsarvs 
utmärkelsen innebär samt vad som är och inte är förenligt med den. Exem
pelvis berättas att världsarvet många gånger används som murbräcka för att 
hävda att det som byggs är allt för vågat och att det istället skulle göras pas
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tischer av det som anses vara världsarv. Detta tyder på att världsarvet är dåligt 
kommunicerat och det framkommer även att kommunen kan bli bättre på att 
föra medborgardialog kring samhällsbyggandet och världsarvet. Här har folk 
en uppfattning om vad som bör bevaras medan politiken och olika aktörer 
uppfattar värdena på ett annat sätt. Lokalt gör allmänheten egna tolkningar 
av platsen och utgår från att allt är värdefullt, även om det egentligen inte 
ingår i världsarven. För folk som inte har varit delaktiga i framtagandet kan 
andra delar vara betydelsefulla för minne och identitet. Forskningen visar på 
att komplexa problem måste behandlas genom en process med förhandlingar 
och i dialog. Görs inte detta möts föreslagna åtgärder och förändringar av 
protester och motstånd. 

I Visby är det kommunen som har huvudansvar för frågor som rör världs
arvet. Det framkommer att detta arbete fungerar bra. Kan det bero på att 
kommunen är närmare intressenter och folk, och bättre på att kommunicera 
viljeriktning än vad man är på en regional nivå? Förvisso bedrevs ett hårt 
kampanjarbete för att få igenom visionerna, men de flesta tycks ändå ha varit 
med på dessa. Kanske beror det på att det är just den typen av bebyggelse som 
trots allt uppskattas av de flesta.

I det här sammanhanget blir frågan om kollektivt minne aktuell. Finns det 
något som alla kan enas kring och säga: så här ser en byggnad ut i Visby eller det 
här är Karlskronas historia och det ska vi bygga vidare på. Vilken tid, plats eller 
händelse ska man inrikta sig på? Det är någon eller några fås föreställning av 
en plats som blir norm. Riktlinjerna utgår från en viss tid eller en viss stil som 
ska råda över nuet och framtida bebyggelse. Vad leder det till? Troligtvis blir 
bebyggelsen ganska trist och förutsägbar. Framtida generationer, som minnet 
sparas till, kommer säkerligen att undra vad som uppehöll oss i det förflutna 
och varför vi strävade efter att allt skulle se ut som om det var byggt under en 
begränsad tidsperiod. 

Det finns ingen gemensam lagstiftning utan endast en moralisk gemenskap 
kring världsarven. Denna moraliska gemenskap utrycks genom att det ställs 
krav för att skydda värdena som gjorde utmärkelsen möjlig. Det borde då 
också rimligen finnas regelverk som talar om hur det skyddet ska genomföras. 
Lagar och förordningar finns, men hur starkt är det skyddet egentligen? Stöd
et för de åtgärder som nu genomförs i Visby finns inte i lagen utan handlar 
om en bedömning som aktörerna har kommit fram till på lokalnivå. Det är 
inte det förflutna som styr förhållningssätt och åtgärder utan nuet, genom de 
aktörer som finns på dessa platser. Exakt hur skyddet, vården och hänsynen 
ska gå till framgår inte av regelverket. Det pekar mot att bevara, men exakt 
hur det ska gå till beskrivs inte. Regionalt och framför allt lokalt är det öppet 
för aktörer att tolka om, hur och vad som bör göras i syfte att bevara kultur
miljön och skydda världsarven. Lagstiftningen är ganska vag vilket innebär att 
det är lokala aktörer i Visby som har bestämt att det ska finnas en detaljplan 
med en byggnadsordning som beskriver värden och vilka förändringar som 
kan tillåtas. Kommun tillsammans med länsstyrelse, länsmuseum och närings
liv arbetar för att ta tillvara det som man anser vara kvaliteten med Visby 
och drar var och en fördelar av detta. Lag och regelverk ställer inte några 
detaljerade krav.

En världsarvsutnämning innebär förstärkt identitet, ökad uppmärksamhet, 
fler turister och fler arbetstillfällen. Kulturarvet skapas med olika syften där 
aktörer bakom konstruktionen kan ha olika motiv för att framställa det på ett 
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visst sätt. Det finns bevarandeaktörer som vill reservera delar av historien där 
det autentiska är viktigt och ska bevaras för framtida generationer. Det finns 
även turismaktörer och ekonomiska intressenter som vill förena kulturarv 
och besöksnäring för ekonomisk vinning. Även om det inte är uttalat handlar 
världsarven i stor utsträckning just om att skapa ekonomiska fördelar och att 
sätta platsen på kartan.

Trots allt verkar det inte vara lagstiftning eller bevarandeaktörer som 
styr. Det är snarare när bevarandeaktörer, ekonomiska och turisminriktade 
intressenter möts i allianser som saker kan hända. Detta har uppenbarligen 
inte inträffat i Karlskrona, men i Falun och Visby verkar aktörerna drivas 
mot gemensamma mål. I Falun arbetar turism och bevarandeaktörer för det 
gemensamma målet att göra världsarvet till ett besöksmål i världsklass. Där 
har bevarandeintressen förenats med ekonomiska intressen. I Karlskrona har 
aktörerna divergerande åsikter om kulturarvet och hur utformningen av nya 
inslag ska styras och regleras. Det finns ingen enhetlig bild av kulturarvet, 
snarare en kamp om tolkningsföreträde och hegemoni, vilket de olika aktörer
nas motstridiga beskrivningar av bland annat förhållningssätt till nya inslag 
ger en vink om. Men där finns även marinbasen och den militära sidan som 
är en stark politisk och ekonomisk aktör. Länsstyrelsen antyder en strävan 
efter ett tolkningsföreträde genom att peka på redskap som plånboken och 
lagboken för att samordna och utöva tillsyn över världsarvet. Det påpekas 
dock från länsstyrelsen att det är kommunen som ska fastställa värdena med 
sin detaljplanering och i sin översiktsplan. Detta kan dock bli problematiskt 
om man inte har samma uppfattning om vad som utgör värde.

Det är inte bara ekonomiska intressenter som närmar sig världsarven. Det 
är även uppenbart att planeringen inte längre enbart är en kommunal ange
lägenhet utan i hög grad en kombinerad statlig och kommunal fråga. Läns
styrelsen vill vara med i planeringen på ett annat sätt än vad som är brukligt. 
Statens intressen för platsen blir större och planeringen kontrolleras därför 
i större utsträckning. I Falun framkommer att länsstyrelsen har en aktiv roll 
i allt som har att göra med fysisk planering, exploateringar och förändringar 
inom världsarvet. I Visby är rollfördelningen otydlig och länsstyrelsen har 
gått in och agerat i nätverken. Där är det inte heller kommunen ensam som 
hanterar byggandet eftersom det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid änd
ringar. 

Det tycks som om det finns en rädsla för att världsarvsutnämningen går 
förlorad om det inte finns ett skydd för platserna. Världsarven har krav på sig 
att vara autentiska vilket innebär att dessa inte får förändras. Det begränsar 
naturligtvis vad man kan och får göra där. 

Genom planer och bygglov ska världsarvet säkerställas. Flera av dem jag 
har intervjuat anser att ambitionsnivån blir högre eftersom det nationella och 
internationella intresset är större. I Falun framkommer att politiken efter 
utnämningen har en strängare syn på förändringar inom världsarvsområdet 
både vad det gäller bygglov och planer. Världsarvet begränsar med andra ord 
vad man får och inte får göra där. Kommunen är mer restriktiv vad det gäller 
rivningar och det framkommer att det blir svårare att ändra byggnader och att 
uppföra nya i jämförelse med liknande städer som inte har samma status.

För att knyta an till uppsatsens teoretiska del framkommer att det endast är 
två av Groats fyra kategorier som tydligt kan identifieras i de tre världsarven 
vad det gäller förhållande till nya inslag. Architecture as a Historic document 
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och The importance of visual continuity tycks vara de mest framträdande kate
gorierna. Dessa är på ett sätt varandras motsatser genom att den förstnämnda 
kategorin inte inordnar sig i det befintliga. På ett annat sätt följer de varandra 
genom att det ändå ska finnas en viss kontinuitet i den bebyggda miljön och 
att nytt vare sig sticker iväg åt det mest extrema formspråket eller åt total 
underkastelse. 

I Karlskrona framgår att det går att vara utmanande i arkitekturen. Men 
ett par röster bland de intervjuer som är gjorda vurmar för att nya byggnader 
utseendemässigt ska inordnas bland de befintliga och att de ska fungera i sam
klang med de gamla. Ödmjukhet inför det som finns runt omkring nämns som 
ett annat förhållningssätt.

I Visby anses bebyggelsen vara av ett så stort allmänintresse att kommunen 
inte kan tillåta vad som helst. Äganderätten är underordnad världsarvet. Hu
sen betraktas inte som ägarnas utan framtida generationer. I en ny detaljplan 
och byggnadsordning finns det formulerat hur nytt ska anpassas, innebörden 
av förvanskning och vad som kan accepteras angående förändringar. Det som 
byggs blir pastisch, men från kommunens sida tycker man inte att det behöver 
bli dåligt. Nytt anpassas till det som de ledande aktörerna, genom en allians, 
har definierat som kvalitet och värdefullt. En rimlig slutsats är att dessa har 
uppnått konsensus eftersom de också insett att det finns ett ekonomisk värde i 
världsarvet. Beslutsordning är centraliserad och har inte några starka konkur
rerande instanser som t.ex. länsstyrelse att ta hänsyn till. Alliansen har skaffat 
sig en hegemonisk position och fått tolkningsföreträde genom bevarande
planen, där experter utgör en viktig del till försvar för tolkningen.

Skulle världsarven bli mer levande och skulle det vara bättre om alla Groats 
fyra kategorier fanns representerade så att fler grupper och individer kunde 
identifiera sig med platserna? Ska det ses som en förlust att samtliga kate
gorier inte får plats eller utrymme? Underlättar det att alla inte finns med, 
som i Visby där man tydligt fokuserar på en kategori. Vad skulle egentligen 
hända om kategorin Freedom for the creative designer fick utrymme i Visby? 
Ett förhållningssätt utan formulerade riktlinjer, precis tvärt emot hur man 
nu hanterar världsarvet? Bebyggelsens enhetlighet skulle troligtvis brytas och 
den medeltida fasaden rubbas, men sannolikt skulle staden i så fall locka till 
sig andra intressenter och aktörer.

Vad det gäller Deeper levels of significance är det svårt att ge konkreta exempel 
på denna kategori. Stortorget i Karlskrona omnämns dock som en maktmani
festation där olika symboler och institutioner placerats i olika perioder, tro
ligtvis väldigt medvetet, och skulle därmed passa in under den kategorin. Det 
skulle även kunna vara projekt som genomförs av aktörer, utan folks deltagan
de, och som på så vis blir ett uttryck för makt. Det kan vara projekt som möter 
motstånd från folk, men som trots det genomförs som ett led i en politisk 
vilja. Ett annat exempel på denna kategori skulle kunna vara världsarvshuset i 
Falun. Byggnadens utformning är neutral i förhållande till omgivningen men 
den är uppförd med syftet att berätta om Falun. Det är dock bara utvalda delar 
av stadens och traktens historia som presenteras och världsarvshuset blir på 
det sättet ett utryck för aktörernas vilja med platsen.

4.2 avSlutning
Kombinationen fysisk planering och världsarv är komplext. Motstridiga in
tressen, aktörers olika viljor och folks uppfattning om vad som är värdefullt 
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ska förenas, men går ofta isär. Vad är det då som krävs för ett fungerande 
världsarv? Det tycks som om A och O är samordning och gemensamma mål, 
som i Falun där de olika aktörerna är överens. I Visby är aktörerna eniga 
men man kan undra om inte många fastighetsägare har blivit överkörda av 
deras visioner? Visby och Falun ger hur som helst sken av en fungerande 
kommunikation och gemensam ambitionsnivå. I Karlskrona är aktörerna inte 
överens om något gemensamt mål för världsarv och planering. I uppsatsen 
har det dock blivit tydligt att det finns två vägar att gå för att nå dit. Antingen 
formulerar aktörer och allmänhet visionerna tillsammans eller så bestämmer 
en grupp, bestående av experter vad platsen en gång har varit, vad den nu är 
och i framtiden ska bli.

Förändringar måste accepteras men samtidigt är det nödvändigt att bestäm
ma vad som ska finnas kvar och utforma ett skydd för det. Utifrån vad som pre
senterats i uppsatsen är det bästa sättet att nå konsensus kring dessa frågor att 
låta folk vara med och bestämma. Aktörerna behövs dock som drivande parter 
och för genomförande. Parterna beskriver tillsammans vad som bedöms vara 
värt att bevara. Det måste tydligt framgå vad som är värdefullt och varför det 
är värdefullt. I samband med detta är det även viktigt att klargöra om målet 
eller visionerna kommer att innebära några begränsningar, eller tvärtom, om 
de kommer att skapa möjligheter för platsen och dess invånare. Tillsammans 
beskrivs även vad konsekvenserna skulle bli vid en eventuell förändring eller 
förlust av platsen. Det är naturligtvis svårt att veta på förhand, men vad skulle 
kunna utgöra ett hot och vad skulle konkret vara en skada? 

För att skapa en bredare och en allmän acceptans bör målen för framtida 
planering formuleras utifrån ovan nämnda ställningstaganden. Det krävs att 
befolkningen är delaktig för att målen ska bli accepterade. 

Målformuleringen är dock inte något som sker i en handvändning. Inställ
ningen till vad som är vackert, värt att bevara eller hur nya byggnader ska 
utformas skiljer sig trots allt mellan folk – men om det går, finns det goda 
förutsättningar för turism, näringsliv och lokal stolthet. g
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i världsarv 
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