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“Cultural heritage must be seen as a cross cutting theme, embedded in all aspects of human 

activity and sustainable development. It must be acknowleded as a key resource of resilience for 

communities and wider society.” 

 

A Cultural Heritage Manifesto ICOMOS UK 2015 

1 INLEDNING, SYFTE OCH MÅL 

Delstudien ingår i DeCoDe som är ett forskningsprojekt finansierat av Tyréns stiftelse och 

Vinnova. Projektet är kopplat till Citylab skapad av Swedish Green Building Council (SGBC). 

Citylab är ett forum, vars syfte är att understödja hållbar stadsutveckling. Tanken är att 

plattformen så småningom ska bli ett certifieringsorgan.  

 

Delstudiens syfte är att påbörja ett utforskande av målet ”kulturvärden”; här istället benämnt 

kulturmiljö. Inom Citylab framhålls det som ett av 17 mål som ska behandlas för att ett 

stadsutvecklingsprojekt ska bli hållbart.  

 

I samråd med bland annat professor Björn Hellström, KTH, Sarah Bragée och Åsa Norman, 

Tyréns AB bestämdes att en delstudie skulle genomföras med syftet att granska och analysera av 

hur kulturmiljöfrågorna beaktas i samhällsplaneringen från ett hållbarhetsperspektiv. Ett projekt 

knutet till Citylab; Lommarstranden i Norrtälje valdes som fallstudie. Studien ska fungera som ett 

exempel på hur den kommunala planeringen beaktar frågan, dvs hur systemet runt kulturmiljö 

ser ut i förhållande till hållbarhetsmålen. Utifrån denna och andra exempel och en analys av 

kulturmiljös roll i hållbar utveckling ges förslag på hur processen som beaktar kulturmiljö kan 

bidra till att målet blir en framgångsfaktor inom hållbart byggande.  

 

Studien kan ses som ett första steg på vägen mot ett innovativt sätt att arbeta med kulturarv och 

kulturmiljö i stadsutvecklingsprojekt. Det innovativa består i att kulturmiljö hittills inte 

utforskats i lika hög grad som andra mål för hållbar utveckling och att visa på att det finns stor 

potential att utveckla målet. Kulturarvs- och kulturmiljöfrågorna ses ofta som ett expertområde 

som endast berör myndigheterna i den formella samrådsprocessen och inte som en kreativ 

förutsättning för gestaltningen eller som en fråga för dialog och medborgarinflytande.  

 

I studien ges förklaringar och förslag på hur synergieffekter kan uppnås genom att skapa en mer 

inkluderande och proaktiv arbetsprocess för kulturmiljöfrågorna. Tanken är att processen ska 

kunna prövas och analyseras djupare i ett framtida projekt. I projektet har därför information 

samlats som syftar till att skapa en modell för hur processen att beakta och definiera 

kulturvärden inom stadsutvecklingsprojekt bör gå till i synergi med övriga mål. Att hitta 

målkonflikter och förhållningssätt samt områden som överlappar varandra är då viktigt. Målet på 

sikt är att kulturarvets och kulturmiljöns roll i hållbara stadsbyggnadsprojekt i högre grad blir en 

framgångsfaktor.  

 
Arbetet har utförts av byggnadsantikvarie Hélène Svahn Garreau. 

 

2 BAKGRUND 

När hållbarhetsdimensionerna (den ekologiska – eller miljömässiga, ekonomiska och sociala 

dimensionen) inrättades i slutet av 1980-talet och fastslogs i Rio de Janeiros Earth Summit 1992 

framhölls inte kulturarvs- och kulturmiljöfrågorna som särskilt viktiga. Kulturarvets 

underordnade position i hållbarhetsdiskursen avspeglas i modellerna för hållbar utveckling som 

togs fram under 2000-talet där kulturarv/kulturmiljöfrågorna ofta sorterats under den sociala 

hållbarheten. Att frågorna ses som en del av den sociala dimension som ofta ges minst tyngd 

och sällan framhålls som huvudfrågor inom denna har gjort dem underprioriterade. Social 

hållbarhet anses svårfångad och rör ofta frågor om att alla i samhället ska ges hyggligt rättvisa 

möjligheter till arbete, inkomst, utbildning, bostad och äldreomsorg etc. Ibland saknas 

kulturarvsfrågorna helt och hållet i hållbarhetsdiskursen.  
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Tanken med den här delstudien är att ge en kort introduktion till hur kulturmiljöfrågorna på ett 

bättre sätt kan göras delaktiga i hållbarhetsdiskursen i den kommunala planeringen med 

utgångspunkt från Citylab action. 

 

Organisationen Executive Bureau of United Cities and Local Governments (UCLG) samlar lokala 

beslutfattare från hela världen. Här har man sedan ett möte i Chicago 2010 drivit på att införa en 

fjärde dimension borde införas -  den kulturella  - eftersom kulturfrågorna inte har fått en 

naturlig plats i hållbarhetsdiskursen. Ett program, Agenda 21 för kultur, upprättades i Barcelona 

2004 som skulle höja kulturfrågan inom kommunerna. Ännu har detta synsätt inte getts en 

formell status och därför har den inte införts i studien som i stället utgår från de tre vedertagna 

dimensionerna.
1

 Det är inte heller helt enkelt att placera kulturarv och kulturmiljö i enbart en 

kulturell dimension. Varför och hur förklaras i studien. 

 

3 UTGÅNGSPUNKT OCH PROBLEMSTÄLLNING 

Under senare år har kulturarvets och kulturmiljöns betydelse för hållbar stadsutveckling 

framhållits och utforskats alltmer. Det finns mängder av studier genomförda internationellt; 

bland annat inom Världsbanken, EU och ICOMOS m.fl. och även nationellt av Formas, 

Riksantikvarieämbetet och Boverket. Otaliga forskningsprojekt finns presenterade i olika 

vetenskapliga tidskrifter. EU har de senaste åren uppmärksammat kulturarvets (cultural heritage) 

betydelse i skapandet av hållbara samhällen. Det är tydligt i den Europeiska 

Landskapskonventionen och Farokonventionen. Båda är ratificerade av Sverige. I en rapport om 

kulturarvets ställning i Europa skriver EU kommissionen till Europaparlamentet 2014 att det är 

”An undervalued contribution to economic growth and social cohesion”.2. En särskild 

expertgrupp har därför tillsatts för att utreda frågan strategiskt inom Horizon 2020 The EU 

Framework Programme for Research and Innovation.
3

 Att ta till vara och trygga kultur- och 

naturvärden har även lyfts i Agenda 2030 för hållbar utveckling som ett globalt delmål under det 

11:e målet ”hållbara städer och samhällen”. Det ingår även i UNESCOs arbete och speglas i 

svensklagstiftning (PBL, MB och KML). 

 

(Definitionerna är inte färdiga) 

Kulturarv är mer omfattande och inkluderande än det som traditionellt inventerats och skyddats 

av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Det består av både immateriella och materiella 

företeelser som väljs ut, skapas och upprättas för att sedan överföras från en generation till en 

annan.
4

  

 

Kulturmiljön är det territorium, platsen där kulturarvet manifesteras och materialiseras på olika 

vis.
5

 

                                                           
1 Det förekommer dock inom svensk samhällsplanering och i forskningsöversikten Hållbar stadsutveckling 

som gavs ut av Formas 2011 finns ett kapitel om kulturell hållbarhet där kulturmiljöfrågorna placeras skild 

från den sociokulturella hållbarheten. Här sägs även att kulturarvsforskningen är en ”outnyttjad resurs” i 

hållbar utveckling och att frågan behöver utforskas, se sid 29-31 och sid. 58. 

2 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and 

social committee and the committee of the regions towards an integrated approach to cultural heritage for 

Europe, Bryssel, 22.7.2014, sid. 3. 

3http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3091&NewS

earch=1&NewSearch=1 

4 Riksantikvarieämbetets definition: Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, 

lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, 

kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. 

5 Riksantikvarieämbetets definition: Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill 

säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre 

eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller 

industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3091&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3091&NewSearch=1&NewSearch=1
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Trots ansträngningarna att påvisa kulturarvet och kulturmiljöns betydelse för hållbar utveckling 

saknas ett tydligt incitament för kulturarvs- och kulturmiljöfrågorna i den kommunala 

planeringen i Sverige ska behandlas för att uppnå hållbarhet och resiliens. Inom den kommunala 

planeringen utgår man oftast ifrån att det är en del av expertområde som bevakas av offentliga 

aktörer - främst länsstyrelsen. Detta eftersom det har ett offentligt lagskydd där det formulerat 

som ett allmänintresse. Det framhålls även att vissa aktörer styrda av särintressen använder 

lagstiftningen (PBL) för att förhindra oönskade förändringar.  

 

Fallstudien i Norrtälje och andra erfarenheter från den kommunala planeringen visar att 

kulturmiljöer oftast ses som ett ”hinder” som måste överkommas. Och att dess ”värden” uttolkas 

och skyddas av experter snarare än att vara en utgångspunkt för utvecklingen av ett område och 

en fråga för medborgardialog. Vissa värden ses självklara om de är påtagligt estetiska och andra 

som onödiga. Det leder till att kulturmiljöer ses som ”särskilt värdefulla öar” i landskapet 

utprickade på en karta.  

 

Utgångpunkten i denna studie med utgångpunkt från Citylabs guide är att kulturmiljöerna borde 

ses mer som integrerade i en helhet i ett system där de är en utgångspunkt för utvecklingen. 

Vidare ses med stöd i samma guide processen att välja, upprätta och förändra kulturmiljön i ett 

hållbart samhälle som att ingå i en mer kommunikativ planeringsprocess där stakeholders 

(allmänna, civilsamhälle och näringslivet) ges möjlighet att vara med och påverka. Problemen 

som uppstår i form av konflikter pga. olika aktörers synsätt och politiska ståndpunkter bör 

givetvis synliggöras och diskuteras. 

 

Att man gått från government till ”governance” med ökat medborgarinflytande som följd 

dominerar stadsbyggnads-diskussionen – både i Sverige och internationellt sedan länge. Det 

finns kritik mot hur medborgardialogens roll i samhällsplaneringen med dåliga exempel och en 

konsensus som överskyler konflikter, men det finns även goda exempel. Kulturmiljöfrågorna har 

hittills oftast behandlats utanför denna diskussion. Det ökade intresset för medborgardialog har 

även börjat sätta spår inom kulturmiljöområdet. Att dialog- och delaktighetsdiskussionen nått 

fram till kulturarvsområdet visas bland annat genom att EU kommissionen 2014 tagit fram en 

skrivelse om Participatory governance; översatt till svenska av Riksantikvarieämbetet till 

delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet som en vägledning och uppmaning till ökat 

inflytande av allmänheten på området.
6

 Men det är fortfarande inte tydligt utan ses framför allt 

som en specialistfråga för den offentliga administrationen. Det visar även studien av 

Lommartranden i Norrtälje.  

 

4 GENOMFÖRANDE OCH METODIK 

Genomförandet är delat i fem delmoment 

1) En fallstudie med sju intervjuer i stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden i Norrtälje. 

Studien ingår insamlande av material som hittills tagits fram och som beskriver 

projektet och platsen. Fem-sju frågställningsområden har använts i en form av öppen 

riktad djupintervju som berör kulturmiljö och kommunal planering i förhållande till 

Lommarstranden. Syftet är att ge en inblick i hur kulturmiljö beaktas i den kommunala 

planeringen. Eftersom studien endast belyser ett projekt ställs det mot erfarenheter från 

andra projekt som genomförts och forskning. De intervjuande är tjänstemän på 

kommunen, politiker samt en konsult och tjänsteman på länsstyrelsen.  

2) En översiktlig inblick i forskningsläget, metodik och praxis vad det gäller hållbar 

utveckling och kulturmiljö inom stadsplanering. Frågor som undersökts är: Vilka projekt 

                                                           
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till 

en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 

 

6 http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/eu/delaktighetsbaserad-styrning-av-kulturarvet-
inom-eu-samarbetet/ 

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/eu/delaktighetsbaserad-styrning-av-kulturarvet-inom-eu-samarbetet/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/eu/delaktighetsbaserad-styrning-av-kulturarvet-inom-eu-samarbetet/
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kan verka som förebilder? Hur är kulturmiljöfrågan beskriven i rådande 

hållbarhetsdiskurs?  

3) Förslag på omformulering av Citylab målet kulturvärden till kulturmiljö och redovisning 

av målet har tagits fram i samarbete med kompetensområdet byggnadsvård & 

kulturmiljö på Tyréns. Det ska leda till en precision av redovisningen och indikatorerna.  

4) Förslag till fortsatt studie och forskning och som utvecklar innovativa tjänster som berör 

kulturmiljö och hållbar stadsutveckling. 

5 RESULTAT SLUTSATS(ER) 

Här följer några slutsatser och hypoteser som framkommit i projektet.  

 

Eftersom intervjustudien endast berör sju personer i förhållande till Lommarstranden bör 

resultaten från denna studie ses som en indikation.  

 

Flera av slutsatserna och hypoteserna bygger däremot på erfarenhet och kunskap om andra 

projekt samt genom inläsning av en mängd forskningsrapporter och artiklar inom området. 

 

 Studien visar på att kulturmiljö inte huvudsakligen ses som en framgångsfaktor i 

hållbara stadsbyggnadsprojekt, utan snarare som en risk (det finns givetvis undantag)  

 Hur kulturmiljöfrågorna förhåller sig till hållbar utveckling i praktiken behöver utforskas 

vidare. 

 Politikerna har stor betydelse för hur kulturmiljöfrågorna behandlas i kommunen. 

Ideologisk bakgrund skapar olika förutsättningar. Ibland ses frågorna som ett område 

där tjänstemän och politiker inte ska detaljstyra utan endast sätta ramarna. Ibland är det 

tvärtom.  

 Inom hållbarhetsdimensionerna ser de intervjuade kulturmiljö som främst en del av den 

sociala dimensionen var syfte är att skapa välmående och levande miljö. Några ser 

kulturmiljö som en del av det ekologiska, få som att kulturmiljöfrågorna bidrar till 

ekonomisk utveckling. Detta stämmer inte riktigt överens med forskningen inom 

området. 

 Delatighetsbaserad kulturvärdesanalys är ovanligt i Sverige. Ett exempel som ofta 

framlyfts är cultural planning på Tjörn som blev utgångspunkt för bland annat 

kulturmiljöprogrammet.
7

  Boverket synes vara aktiva här men klara direktiv och metoder 

finns inte framtagna. Det finns en stark trend internationellt bland annat inom EU för 

ökat medborgarinflytande (och andra stakeholders). 

 Det finns ett glapp mellan forskningen, intentionerna i de internationella dokumenten 

som framhåller kulturmiljöns roll för hållbarheten (däribland EUs konventioner och råd) 

och de vedertagna verktygen och metoderna för att analysera kulturmiljöer och 

hållbarhet som används i Sverige. 

 Fortsatt forskning behövs för att klargöra och kritiskt granska kulturmiljöns förhållande 

till stadsplanering och hållbarhets- och delaktighetsmålen i Sverige. 

 Det finns klara synergier mellan natur och kulturvård som borde stärkas i planeringen.  

 Det finns en skillnad mellan de professionella och allmänheten om vad som ses som en 

värdefull kulturmiljö.  

 Stuprör finns ibland mellan värdering av arkeologiska lämningar, kulturlandskap, 

landskapsbild och bebyggelse pga. olika professionella utgångspunkter.  

 Immateriellt kulturarv hamnar mellan stolarna och ges inte samma utrymme.  

 De flesta av de intervjuade anser att det är viktigt att kulturmiljö kommer in tidigt i 

processen. Men att det är något som görs av experter. Dt kan handla om arkeologer på 

länsstyrelsen eller konsulter som är experter. Även om de anser att kulturmiljö ska 

komma in tidigt så säger de att det i praktiken kommer in efter att förslagen tagits fram. 

 Målkonflikter upplevs befinnas mellan bevarande och utvecklande av platsen (t.ex. tät 

bebyggelse på en fornåker).  

                                                           
7 http://culturalplanninglaboratory.se/kommun/tjorn och https://issuu.com/tjornskommun/docs/kulturmilj__program 
 

http://culturalplanninglaboratory.se/kommun/tjorn
https://issuu.com/tjornskommun/docs/kulturmilj__program
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 De flesta ser kulturmiljöområdet som reaktivt och expertstyrt där det ofta är 

länsstyrelsen som säger ja eller nej till färdiga förslag. Förhandling om frågan sker 

mellan tjänstemän på kommunen, politiker och myndigheter. 

 Kulturarv och kulturmiljö har svårt att hitta en tydlig plats inom de tre vedertagna 

hållbarhetsdimensionerna. Frågorna kan befinna sig i alla tre dimensionerna. Kulturmiljö 

betraktas ibland som en tillgång/resurs och ibland som ett hinder/risk beroende på hur 

frågorna definieras och vem som tillfrågas (hur analyseras i rapporten). 

 Kulturmiljöer och kulturarv som inte uppfattas som attraktiva (de ska vara vackra, så 

gamla som möjligt, spännande och tilltalande). Kulturmiljöer som inte bedöms äga 

sådana värden av politiker och kanske inte heller av allmänheten ses inte som en resurs 

i stadsbyggandet (hypotes).  

 En av de intervjuade politikerna ser kulturmiljö som ett möjligt innovationsområde för 

att utveckla platser och tjänster. Politikern ser möjligheter till ett gränsöverskridande 

projekt som samlar en grupp bestående av teknisk, kulturmiljö- och gestaltande 

kompetens för att i ett tidigt skede utveckla ett område. 

6 FORTSATT FORSKNING OCH FÖRSLAG PÅ PROJEKT 

Förslag på fortsatt forskning/metodutveckling (under arbete).  

 

 Skapandet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt var syfte är att överbrygga glappet 

mellan forskningen och intentionerna i de internationella dokumenten och praktiken. 

Projektet ska leda fram till att nya verktyg och tjänster utvecklas för att beakta 

kulturmiljö i hållbara stadsbyggnadsprocesser. Tanken är att utveckla en transdisciplinär 

process där bland annat analysen av kulturarvet och kulturmiljön görs mer 

delaktighetsbaserad. Målet skulle vara att eftersträva en gränsöverskridande process och 

arbetsmetodik mellan kultur och natur, övrig planering (trygghetsfrågor, barnperspektiv, 

infrastruktur etc.) och mellan experter och olika ”stakeholders”.  

 

 Att utforska och kritiskt granska kulturmiljöns roll för hållbar utveckling genom olika 

exempel. 
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