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Sammanfattning 
Platsers historiska bakgrund skapar den nutida identiteten på platsen. Enligt den humanistiska 
geografin kan platser förmedla olika känslor. Platsers personlighet skapas när de ges bredare betydelse 
än endast de fysiska egenskaper de besitter. Det finns två typer av platspersonligheter, en frammanar 
beundran från allmänheten som grupp då dessa platser eller byggnader tydligt förmedlar en känsla, 
exempel på sådan plats är kyrkor. Den andra platspersonligheten är individuell och kan uppfattas på 
platser som är en särskild betydelse i vardagslivet, exempelvis sitt bostadsområde.  
 
Kulturmiljön har haft skiftande betydelse genom historien. Det växte fram ett intresse för det förflutna 
under 1600 – talet vid Sveriges stormaktstid. Den första kulturminnesskyddsförfattningen framtogs år 
1666 och berörde fornlämningar och statliga byggnader så som kyrkor. Under denna tid var det 
verksamma präster som skulle identifiera fornlämning och andra viktiga historiska lämningar. Synen 
på värdet av det förflutna avtog under 1900 – talet då det nu ville rikta fokus mot framtiden. Under 
1970 – och 1980 – talet utvecklades värderingen av äldre miljöer igen och det var då som 
Kulturmiljölagen samlade lagstiftningen om kulturmiljöer.  
 
Det konstnärliga, det historiska och det sociala är tre aspekter till varför kulturmiljöer bör bevaras. 
Dessa värden anses inte kunna återskapas med nutidens byggnationer och det är därmed viktigt att 
kunna återge de historiska levnadsförhållandena på platsen. Kulturhistoriska miljöer och byggnader 
kan bidra till en social trygghet i en föränderlig värld.  
 
Kulturarvet kan ses som en resurs inom fysisk planering om de tillåts följa med utvecklingen. 
Samtidigt bör bebyggelseutvecklingen ske under längre tid för att skapa goda förutsättningar för 
kulturmiljöer att ta plats i den moderna staden.  
 
Främsta ansvar för kulturmiljöer har Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Dessa ska bland annat 
arbeta för att målen för kulturmiljöarbetet nås. Kulturmiljölagen poängterar även att det finns ett 
generellt ansvar för bevarande av kulturmiljöer. Detta ansvar delas av alla, såväl myndigheter som 
kommuner och privatpersoner.  
 
Vid intervjuer med Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län tydliggörs en skillnad i 
hur man ser på sitt ansvar i olika frågor. Bland annat anser Länsstyrelsen Gotlands län att det inte bör 
vara länsstyrelsen som ska bidra med utbildningsinsatser, det bör istället bygga på enskilt 
engagemang. Vid Länsstyrelsen Örebro län framhåller man en vilja till att bidra till mer 
utbildningsinsatser. Intervju med Samhällsbyggnad Bergslagen som är verksamma på kommunal nivå 
framkommer att man gärna ser att Länsstyrelsen ska bidra med kunskapsunderlag och råd om arbetet 
med kulturmiljöer.  
 
Det skyddsinstrument som innebär konkret skydd är detaljplaner då det är i dessa som kommuner kan 
fastslå vilken hänsyn som ska tas. Framkommer gör även att bevarandet av kulturmiljöer kan innebära 
konsekvenser för utvecklingen då dessa områden kan anses inte besitta utvecklingsmöjligheter och 
därmed utelämnas vid vidareutveckling av området. Det är av vikt att betrakta kulturmiljöerna som en 
resurs samt att de kan utvecklas så länge kulturvärdena inte går förlorade.  
 
Förtydligande av Kulturmiljölagen kan vara användbart för att tydliggöra vad lagen innebär för olika 
aktörer och vem som bär ansvar för vad. Det bör även finnas ett förtydligande för vilken hänsyn som 
ska tas till riksintressen vid exploatering  
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1. Inledning 
Kulturmiljöer är viktiga för att skapa en förståelse för det förflutna och därmed bidra till en förståelse 
för samhällsutvecklingen (Svensson 2013, s. 377). Områden och byggnader med kulturhistoriskt värde 
är även viktigt med utgångspunkt i den humanistiska geografin där man bland annat talar om vilken 
upplevd känsla en plats bidrar till. En plats kan skapa olika uppfattningar beroende på vilken relation 
en människa har till platsen. Det blir enklare eller svårare att se de olika platsspecifika värdena på en 
plats om man endast sporadiskt besöker platsen. (Åquist 2003, s. 13).  
 
Enligt Miljöbalken ansvarar alla, såväl privatpersoner som myndigheter för kulturmiljöer. På grund av 
detta kan det uppstå kunskaps- och ansvarsluckor där det är oklart vem som ska göra vad, bland annat 
i samarbetet mellan länsstyrelsen och kommunen. (SFS 1998:808).  

Vid en undersökning som genomfördes med metoden ”urban walking” framkommer att kunskap och 
förståelse för den historiska bakgrunden till en plats eller byggnad bidrar till en djupare förståelse för 
platsen. (Salin & Pesso 2017).  

En utvärdering av arbetet med de nya nationella kulturmiljömålen visar på kunskapsluckor vid arbetet 
med kulturmiljövården (Riksantikvarieämbetet 2015, s. 4). Detta innebär att kulturmiljövården bland 
annat skiljer sig mellan olika län men också att det behövs en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen ska 
därför bidra till ökad förståelse för den bristande kunskapen som finns samt skapa en förståelse för 
vikten av kulturmiljöer och varför de bör bevaras.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket skydd det idag finns för kulturmiljöer och hur dessa 
verkar. Dessa analyseras för att se hur man på bästa sätt ska arbeta för att skydda kulturmiljöer 
samtidigt som det ska finnas möjlighet för vidare utveckling av området. Vidare är syftet att undersöka 
vilka konsekvenser som kan uppstå vid skydd av kulturmiljöer.  

I uppsatsen kommer det även undersökas vilken betydelse och platsidentitet kulturmiljöer ger platser. 
Detta med hjälp av den humanistiska geografin.  

Frågeställning 1: Vilka konsekvenser kan uppstå vid bevarandet för vidare utveckling av områden 
med kulturhistoriska värden? 

Frågeställning 2: Vilka olika skydd finns för kulturmiljöer och vilket är mest effektivt? 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer behandla skyddet av kulturmiljöer utifrån Sveriges nationella lagar och 
förordningar samt nationella mål. Utgångspunkt tas även i nationella arbetssätt inom 
kulturmiljövården.  
 
Örebro län och Gotlands län utgör undersökningsområden i denna uppsats vid jämförelse angående 
hur man arbetar med och ser på kulturmiljövården på regional och kommunal nivå.  

1.3 Disposition 
I uppsatsen presenteras olika begrepp kopplade till kulturmiljö och samhällsplanering för att påvisa 



 2 

begreppets flerdimensionella definitioner. Vidare följer en redogörelse för den humanistiska geografin 
för att få förståelse för platsens känsla och karaktär. Kulturmiljön ges fokus i delen om synen på 
kulturmiljön och kulturmiljövården genom historien. Sedan framgår samhällsplaneringens synsätt om 
varför kulturmiljöer är viktiga att bevara och utveckla samt arbetssätt som används för planering vid 
kulturmiljöer. Vid presentation av arbetssätt inom planering framgår även olika planeringsverktyg 
samt metod för kulturmiljöanalys. Sedan följer ansvarsfördelningen vid kulturmiljöer samt de 
nationella målen för kulturmiljövård och en utvärdering av dessa. Vidare presenteras lagar och 
förordningar som behandlar kulturmiljöer.   

Intervjuer med två tjänstepersoner på länsstyrelser och en tjänsteperson på kommunal nivå följer efter 
den teoretiska bakgrunden. Slutligen framkommer analys och resultat.   
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2. Metod 
I uppsatsen undersöks vilka myndigheter som bär ansvaret för arbetet och skyddet av kulturmiljöer 
med hjälp av lagar och förordningar samt statliga dokument. Fokus läggs även på hur kulturmiljöer 
bidrar till en plats identitet och hur det bidrar till människors uppfattning av en plats med hjälp av 
humanistisk geografi. Kulturmiljöns värde och platsskapande egenskaper redogörs med hjälp av 
statliga dokument och forskning som behandlar det förflutnas och historiens inverkan på staden och 
människan.  
 
Vid analys av de olika arbetssätten för att skydda kulturmiljön vid planering och hur man ser på 
skyddets effektivitet i praktiken genomförs kvalitativa intervjuer. Dessa kommer genomföras med 
tjänstepersoner på Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län samt med tjänsteperson 
verksam på lokal nivå vid Samhällsbyggnad Bergslagen. Intervjuerna jämförs för att kunna genomföra 
en analys av hur arbetet i Örebro län och Gotlands län genomförs.  
 
2.1 Motivering till material 
För att undersöka vilket skydd som finns och hur dessa fungerar ska de lagar och förordningar som 
främst berör kulturmiljöer redogöras för.  
 
Vid framställning av kulturmiljöns värde och hur man arbetar med detta inom samhällsplaneringen 
används bland annat statligt framtagna dokument från 1990-talet. Dessa kan anses otillräckliga då de 
tar utgångspunkt i dåtidens planeringsideal. Till denna uppsats gjordes en bedömning att dessa 
dokument var relevanta då de tydligt visar på problematik och angelägenhet som även går att applicera 
på nutidens arbete. Vid sökning av material så bedöms dessa vara de senaste relevanta dokumenten för 
ämnet.  
 
Vid redogörelse om arbetet med de nationella målen för kulturmiljövård används 
Riksantikvarieämbetets utvärdering från 2015. Det skiljer tre år mellan utvärderingen och denna 
uppsats och det kan därför antas ha skett förändringar inom arbetet med kulturmiljömålen. 
Utvärderingen anses ändå tydligt visa på kunskapsluckor i arbetet med kulturmiljöer och är därmed 
relevant för uppsatsen. Den bristande kunskapen förtydligas även i uppsatsens intervjustudie.  
 
Återkommande i uppsatsen är Riksantikvarieämbetet. Detta är en statlig myndighet som enligt lag har 
ett särskilt ansvar för kulturmiljöer och tolkningsföreträde. På grund av detta anses denna källa vara 
tillförlitlig och inte vara vinklat för att tillgodose egna intressen. Riksantikvarieämbetets information 
är även i de flesta fall uppdaterad de senaste åren vilket innebär att den är tidsmässigt relevant.  
 
För att redogöra för kulturmiljön under historien och hur synen på denna har utvecklats används en 
doktorsavhandling. Det kan betraktas vara svagt med endast en källa som visar på kulturmiljöns 
historiska utveckling och att detta då kan vara vinklat samt tolkat då det är en andrahandskälla. Detta 
bedömdes vara en liten risk då det är dokumenterad historia som beskrivs på nytt och inte en tolkning 
författaren gjort på egen hand, samt att en doktorsavhandling är vetenskapligt granskad.  
 
2.2 Motivering till humanistisk geografi 
En teori som används i denna uppsats för att skapa förståelse för vad platser betyder och förmedlar för 
känsla är den humanistiska geografin. Denna teori syftar till att med hjälp av olika begrepp beskriva 
vad särskilda platser förmedlar för känsla till besökare. Teorin hanterar även hur olika grupper av 
människor uppfattar olika platser, bland annat beroende på om det är frekventa besökare eller ytligt 
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bekanta med platsen.  
 
Teorin från den humanistiska geografin valdes då denna ansågs vara ett relevant verktyg för att 
redovisa hur en plats, med sina individuella egenskaper, bidrar till människors uppfattning på platsen. 
Med hjälp av den humanistiska geografin förklaras bevarandevärdet genom att teorin påpekar hur 
exempelvis människors uppfattning av en plats påverkas av de äldre meningsfulla egenskaperna.  
 
Som framgår i stycket om den humanistiska geografin skiljer sig teorin något mellan olika synsätt. På 
grund av detta har valet att fokusera på en utövare, Yi-Fu Tuan, gjorts. Detta för att få en 
sammanhållen bild av den humanistiska geografin och de olika begreppen. Inslag från andra författare 
framkommer även för att presentera relevanta begrepp som Tuan utelämnar. Då dessa endast utgör en 
mindre del av redogörelsen för den humanistiska geografin gjordes bedömningen att den generella 
bilden av teorin inte förändras.  
 
De begrepp som väljs ut för att tydliggöra platsers meningsfulla egenskaper anses vara de som, inom 
den humanistiska geografin, är mest relevanta för uppsatsens syfte. Dessa tydliggör skillnaden mellan 
olika typer av platser som därmed uppfattas olika samt skillnaden mellan frekventa besökare och de 
som endast är ytligt bekanta med platsen.  
	
2.3 Motivering till urval och intervjumetod 
För att erhålla en generell bild av hur arbetet med kulturmiljöer fungerar i praktiken utförs intervjuer. 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang framhåller den kvalitativa metoden som ett 
verkningsfullt arbetssätt för att förvärva en helhetsbild av en specifik fråga (Holme & Solvang 1997, s. 
79). De olika metoderna, kvalitativ och kvantitativ, framhäver olika saker. Den kvalitativa kan ge, som 
beskrivs ovan, en helhetsbild men denna kan inte säkerställas vara gällande för alla eller allt. För att få 
en bredare förståelse fungerar den kvantitativa metoden mer effektivt då denna lägger större fokus på 
systematiska observationer och det representativa. (Holme & Solvang 1997, s. 78 & 80).  
 
I och med denna förklaring på vad de olika metoderna kan frambringa kan den kvantitativa metoden 
anses relevant för denna undersökning men på grund av min sökning efter den generella bilden som 
kan utläsas från Örebro län och Gotlands län anses den kvalitativa metoden vara lämplig.  
 
Vid urval inför intervjuerna väljs lämpliga representanter som ska vara kunniga inom området. Inom 
kvalitativa intervjuer sker urvalet av intervjupersoner med eftertanke, detta för att nå målet om att 
erhålla en djupare förståelse för ämnet och därmed kunna presentera en generell bild (Holme & 
Solvang 1997, s. 101). I linje med Holme och Solvangs beskrivning väljs representanter från Örebro 
län och Gotlands län ut.  
 
Urvalet av länen baseras på egna erfarenheter av kända kulturmiljöer som har en stor inverkan på den 
fysiska planeringen. Intervjuerna utförs med tjänstepersoner på Länsstyrelsen Örebro län och 
Länsstyrelsen Gotlands län. Informanterna är verksamma inom enheter som arbetar med planering och 
kulturmiljöer och ska därmed bidra med expertkunskap om kulturmiljövården samt hur de arbetar med 
dessa frågor. Inom Örebro län intervjuas även en tjänsteperson på kommunal nivå från 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Denna informant väljs ut för att få tillgång till praktiska erfarenheter 
om hur kulturmiljöer tas hänsyn till vid fysisk planering. Region Gotland, som är deras motsvarighet 
till kommun, kontaktades men utan framgång.  
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Holme och Solvang framhäver att det kan vara problematiskt att utgå från informanter som ska besitta 
djup kunskap i frågan. Detta på grund av att man kan erhålla åsikter som är personligt vinklade och det 
kan därmed ifrågasättas hur giltigt det är vid förmedling av en helhetsbild. (Holme & Solvang 1997, s. 
104). Samtidigt som kvalitativa intervjuer kan bidra med en djup förståelse ligger det stort ansvar på 
informanten om vilken information som läggs fram och blir central. Detta betyder inte att 
informationen inte är trovärdig men det kan innebära ett problem vid applicering på andra. (Holme & 
Solvang 1997, s. 82).  
 
Den personliga vinklingen anses vara en liten fara, dels då länsstyrelserna är en statlig myndighet som 
ska svara inför samma uppgifter samt att tjänstemännen på den kommunala nivån ska följa den 
lagstiftning som finns inom ämnet. En intressant aspekt i dessa intervjuer är tolkningsskillnader 
mellan de olika länsstyrelserna.  
 
Intervjuerna som genomförs är semistrukturerade och har ett antal ämnen som ska beröras vid 
samtalet. Denna intervju ska inbjuda till samtal för att erhålla så mycket av informantens kunskap som 
möjligt. Intervjuerna som genomförs med tjänstepersoner verksamma inom Örebro län utförs vid 
fysiskt möte. Intervjun med Länsstyrelsen Gotlands län utförs som telefonintervju. Skillnaden mellan 
intervjumetoderna kan innebära att intervjun med Länsstyrelsen Gotlands län inte bidrar med samma 
information samt att detta samtal kan upplevas mer strukturerat och kan ge mer tid för övervägande av 
svar. En bedömning gjorde att det inte vara problematiskt, dels på grund av informationen som erhölls 
under intervjun, dels på grund av att tiden för uppsatsen inte tillät en resa till Gotland för fysiskt möte.  
 
Intervjuerna som genomfördes spelades in efter tillåtelse från informanterna som även gav tillåtelse till 
att deras namn framgår i uppsatsen. I bilaga 1 tydliggörs intervjuguiden för Länsstyrelsen Örebro län 
och Länsstyrelsen Gotlands län. I bilaga 2 framgå intervjuguiden för Samhällsbyggnad Bergslagen.   
 
Sökord: Kulturarv, kulturmiljö, ”kulturmiljö planering”, ”cultural heritage”  
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3. Teoretisk bakgrund 
3.1 Begreppsdefinition 
Med byggnadsminne menas byggnader, miljöer eller anläggningar som är värdefulla ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv och som kan skapa förståelse för dagens samhälle samt framtiden. 
Det finns två typer av byggnadsminnen. Det ena är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Med 
detta menas byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde eller en byggnad som är placerad i ett 
område som har högt kulturhistoriskt värde. Till detta räknas även enligt lag även parker, trädgårdar 
och anläggningar. (Riksantikvarieämbetet 2018b). 
 
Byggnadsordning är ett dokument som några kommuner har använt för att tydligt visa hur särskilda 
byggnader ska se ut och skötas vid renovering eller liknande ombyggnad. En byggnadsordning kan 
vara olika typer av dokument som verkar ensamt eller i samspel med formell plan. 
Byggnadsordningen har själv ingen formell betydelse. (Boverket 2017).  
 
Den andra typen av byggnadsminne är statliga byggnadsminnen. Med detta menas byggnader som ägs 
av staten. Dessa ska vara byggnader som har stor historisk betydelse för Sverige och den statliga 
förvaltningen. Statliga byggnadsminnen kan exempelvis vara kungliga slott, försvarsanläggningar eller 
järnvägsmiljöer. (Riksantikvarieämbetet 2018b). 
 
Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen bindande. Detta är enligt Jan Nyström och Lennart 
Tonell det viktigaste instrumentet som kommunerna har i sitt arbete med att genomföra det man 
tidigare planerat (Nyström & Tonell 2012, s. 61).  
 
Definitionen av fornminne är likt ovanstående, det som skiljer är att ett fornminne är en fysisk lämning 
som visar på mänskligt tidigare liv på platsen. Exempel på fornminnen är gravfält och boplatser. 
(Riksantikvarieämbetet 2018d). Ett fornminne ska vanligtvis vara en lämning från innan år 1850 men 
länsstyrelsen kan i särskilda fall förklara en yngre lämning för fornminne (Boverket 2014a). 
 
Kulturarv definieras som allt som blivit till på grund av människan och dess påverkan. Kulturarv är ett 
brett begrepp som syftar till allt som mänsklig aktivitet skapat, inte endast fysiska föremål så som 
konstruktioner och miljöer utan även sägner och traditioner av olika slag. (Riksantikvarieämbetet 
2018c). 
 
Begreppet kulturmiljö definieras av Riksantikvarieämbetet som platser eller miljöer som har påverkats 
av människors handlingar, alltså mänsklig aktivitet eller verksamhet. De platser som utmärks vara 
kulturmiljö kan både vara mindre avgränsade ytor eller anläggningar, men även större områden i 
landskapet så som en by eller region. Med kulturmiljö menas inte endast det fysiska som finns på 
platsen utan det kan även vara abstrakt så som gamla sägner angående området som bidrar till en viss 
kulturmiljö. (Riksantikvarieämbetet 2018c). 
 
Kulturreservat definieras enligt Riksantikvarieämbetet som områden med kulturhistoriska 
helhetsmiljöer som anses vara värdefulla då de visar på hur markanvändningen såg ut tidigare under 
historien. Dessa helhetsmiljöer är ofta ett större område vilket gör att dessa kulturreservat kan 
innehålla flera olika typer av lämningar eller kulturhistoriska fynd. Detta kan vara byggnader, 
anläggningar, marker och lämningar. (Riksantikvarieämbetet 2017). Men det kan även vara de icke-
fysiska typerna så som kunskaper och traditioner som kan tydliggöras på platsen 
(Riksantikvarieämbetet u.å.a). 
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Områdesbestämmelser liknar detaljplaner. I områdesbestämmelser kan inte lika mycket fastslås som i 
en detaljplan. De har exempelvis inte rätt att bestämma högsta tillåtna byggnadshöjd och det saknas 
även regler för hur områdesbestämmelser ska genomföras. (Boverket 2014b).  
 
De områden som utgör riksintresse för kulturmiljövård är enligt miljöbalken platser som visar på 
landets historia. (Riksantikvarieämbetet 2018g). Dessa områden ska kunna visa på 
samhällsutvecklingen och byggnadsstilar samt hur de sociala villkoren utvecklats. Riksintressen för 
kulturmiljövården kan också visa på hur människan har nyttjat platsens olika naturresurser. 
(Länsstyrelsen Örebro län u.å.).  
 
Översiktsplan är en övergripande plan över hela kommunen och är obligatorisk för alla kommuner. I 
denna plan ska det framgå hur kommunens olika mark- och vattenområden ska förvaltas och nyttjas. 
En översiktsplan är inte bindande vilket innebär att det som står i planen kan komma att ändras vid 
senare planläggning. (Nyström & Tonell 2012, s. 61).  
 
Övrig kulturhistorisk lämning är likt en fornlämning, det som skiljer är lämningarnas ålder. En 
lämning med benämningen övrig kulturhistorisk lämning är de som tillkommit år 1850 eller senare. 
(Östergotlands museum u.å.).  
 
3.2 Humanistisk geografi – vilken betydelse har kulturmiljöer för platsens känsla och 
identitet? 
För att kunna visa på hur kulturmiljöer och kulturhistoriska platser kan bidra till en plats karaktär och 
därigenom till den känsla som platsen förmedlar kommer den humanistiska geografin och dess olika 
begrepp att presenteras. Även kulturmiljöns betydelse för identitetsskapande kommer redovisas i 
denna del.  
 
Birgitta Svenson (2013, s. 377) skriver att det förflutna och historien för olika platser är 
grundläggande för vilken nutida identitet vi har. För att skapa och erhålla en förståelse för vilka vi är 
och var vi kommer ifrån är det av vikt att kunna minnas tillbaka i tiden. Denna förståelse för det 
förflutnas betydelse och minnet av det menar Svensson (2013, s. 377) enklare kan uppnås när dessa 
kan länkas till en fysisk plats.   
 
Det är av vikt att kunna känna den tillhörighet som en plats identitet kan bidra till då man allt oftare 
reser från sitt hem. Det är då av betydelse att kunna ha en plats som ”känns” som hemma. (Svensson 
2013, s. 378–379).  
 
Den humanistiska geografin har flera inriktningar och skiljer sig därför något mellan olika utövare 
(Åquist 2003, s. 13).  
 
En framstående forskare inom den humanistiska geografin är Yi – Fu Tuan. Enligt Tuan kan platser ha 
en viss stämning (spirit) som gör att de upplevs på ett annat sätt än övriga platser i en stad. Dessa 
platser som förmedlar en viss stämning kallas för sacred places, alltså heliga platser. Dessa 
”stämningar” uppstår i de unika kvaliteter som finns och som skiljer platsen mot övriga i staden. (Tuan 
1996, s. 445). 
 
Tuan talar om en plats personlighet som skapas då besökare av platsen ger den en bredare betydelse än 
endast det som fysisk går att se och ta på. Platsens personlighet skapas genom människans upplevda 
känsla samtidigt som denna platspersonlighet uppstår av de naturliga egenskaper som finns. Även de 
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förändringar som människan skapat över tid och som därmed gett platsen dess nutida utseende och 
karaktär bidrar till en plats personlighet. (Tuan 1996, s. 445).  
 
Public symbols  
Denna platspersonlighet som Tuan menar finns kan delas in i två olika typer. Den ena personligheten 
tillhör de platser som frammanar beundran av besökare. Detta är platser som är storslagna och värda 
att beundra och kan benämnas public symbols. Med detta begrepp menas de platser som kan bidra till 
att skapa mening genom hur de bidrar till ordningen av rummet (alltså områden). Exempel på platser 
med sådan personlighet är heliga platser så som kyrkor, monument och storslagna platser i naturen. 
Public symbols kan även vara konstverk, byggnader eller hela städer. Dessa platser har fått mening 
genom historien då det utgjort en del av människans miljö. Detta kan även bidra till platsens nutida 
mening. Särskilda byggnader kan ha givits mening av människor förr och har därför en nutida 
självständig mening. (Tuan 1996, s. 446 & 450).  
 
Fields of care 
Denna andra personlighet en plats kan ha som framkallar tillgivenheten tillhör de platser som benämns 
fields of care inom den humanistiska geografin. Det som skiljer fields of care mot public symbols är 
att detta inte har någon tydlig identitet, man kan inte se den utan man måste uppleva den i sitt 
vardagliga liv. Fields of care uppkommer när människor lever sitt vardagliga liv och rörelsen eller 
vistelsen på platsen blir repeterad under längre tid. Det är då inte endast det synliga man ”känner” så 
som arkitekturen, även känslan av trottoaren med sina karaktäriserade ojämnheter och doften som 
uppstår kan skapa fields of care. Det är på grund av kravet på att uppleva platsen under längre tid som 
outsiders ofta har svårt att se och identifiera dessa fields of care. (Tuan 1996, s. 452–453). 
 
Tuan lyfter ett exempel med en gammal regnrock som för utomstående möjligtvis inte har någon 
betydelse men för ägaren av denna regnrock kan det finnas stort värde då man har en relation till den. 
(Tuan 1996, s. 446). Detta kan tolkas innebära att människor kan uppleva olika saker vid en plats. En 
plats där man vistas ofta och har en relation till, exempelvis bostadskvarteret man växte upp i, kan ha 
en stor betydelse och en personlighet som framkallar känslan av tillgivenhet till platsen. En människa 
som saknar denna form av relation till platsen kan sakna upplevelse av tillgivenhet till platsen.  
 
Tuan menar att mänskliga känslomässiga relationer kan ges uttryck i platser. Dessa relationer kan ge 
en mer utförlig mening för platsen och detta kan ha både positiv och negativ påverkan på känslan av 
platsen. Tuan nämner ett exempel om en man som valde att lämna sin hemort när en nära vän dött. 
Mannen kunde då endast få känslan av död på de platser han och vännen tidigare hade sett och som då 
hade förmedlat glädje. Mannen hade då fått en annan sense of place än han tidigare hade. (Tuan 1996, 
s. 452).  
 
Samtidigt menar Tuan att dessa avbrott i känslomässiga relationer kan bidra till att känslan för platsen 
blir starkare i och med att människor kan känna tillhörighet med de döda på dessa platser. (Tuan 1996, 
s. 452).  
 
Sense of place 
Den upplevda personligheten vid en plats kopplas till begreppet sense of place. Denna personlighet 
eller känsla skapas när människor på platsen beskriver den utifrån estetiska kriterier, så som 
byggnadernas utformning, som man upplever med sinnena. (Tuan 1996, s. 446).  
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Det finns ett antagande om att förmågan att känna sense of place har minskat. Detta har medfört att 
platsens karaktär och upplevelse inte har lika stor betydelse längre. Inom detta påstående menas att 
människor misslyckas med att se platserna som mer än endast ett fysiskt område samt att människor 
har svårare att känna igen dessa platser på grund av den mer moderna ointressanta omgivningen. 
(Tuan 1996, s. 446).  
 
För att uppfatta sense of place måste fler sinnen än endast ögonen bearbeta platsens intryck. Med 
synen får man uppfattning om platsens estetiska värden, Tuan menar även att man måste tränas i att se 
och kunna bedöma det vackra. (Tuan 1996, s. 446). Ett otränat öga kan missa det vackra om det inte är 
det traditionella som exempelvis utsmyckade äldre hus.  
 
För att erhålla känslan för platsen, alltså sense of place, behövs en längre tid vistelse på platsen eller 
omgivningen. Vid ett kort besök över dagen kan man uppfatta de kvaliteter som kan uppfattas med 
synen, alltså de estetiska kvaliteterna. Men vid en längre tids besök kan man med hjälp av flera sinnen 
uppleva karaktäriserande dofter och ljud som bidrar till sense of place. (Tuan 1996, s. 446).  
 
Place and placelessness 
Inom humanistisk geografi finns det som benämns place and placelessness. Detta begrepp är tvådelat 
och syftar till att beskriva hur platsen upplevs. Place är positivt och syftar till att beskriva den mening 
en plats får när besökare känner tillhörighet till platsen. Dessa platser upplevs ofta framkalla en 
hemmakänsla. (Tuan 1996, s. 445). Placelessness är motsatsen till place och beskriver den känsla av 
utanförskap och främlingskap som kan uppstå på en plats när besökaren inte känner sig tillhöra den 
specifika platsen. (Åquist 2003, s. 13).  
 
Edward Relph lyfter i sin bok ”Place and placelessness” från 1976, att människor får allt svårare att 
känna tillhörighet till platser de besöker eller lever på (Cresswell 2014, s. 75). Det sker en ökning av 
placelessness. Ökningen av placelessness menar han bidrar till att människor inte längre kan skapa 
äkta relationer till en plats. (Cresswell 2014, s. 76).  
 
Relph menar att de största anledningarna till ökningen av placelessness är ökad mobilitet och turism. 
Han lyfte amerikanska familjer som ett exempel för mobilitet där de flesta flyttar inom tre år vilket 
bidrar till att känslan av plats, alltså place, försvinner. Turismen menar Relph har bidragit till 
framtidsskapande av platser och att detta bidrar till att de flesta platser upplevs och känns på samma 
sätt. (Cresswell 2014, s. 75 & 76). 
 
Insider och outsider 
Två andra sammanlänkade begrepp som tydligt beskriver uppfattningen av en plats är insider och 
outsider. I dessa begrepp framgår skillnaden i hur människor uppfattar en plats beroende på om de har 
en relation till platsen eller inte. Insider är de människor som har en tidigare relation till platsen och då 
kan uppleva att vissa platsspecifika saker har mening. Dessa platsspecifika saker är svårare att uppfatta 
för människor som inte har en tidigare relation till platsen och som då kan benämnas outsider. (Åquist 
2003, s. 13).  
 
3.3 Kulturmiljöns värde genom historien  
Det växande statliga intresset för landets historia uppstod under 1600-talet vid Sveriges stormaktstid 
som ett resultat av den Götiska uppfattningen om historiens påverkan. Göticismen var tiden för 
förnationalismen som verkade för att svenskarna skulle återfå koppling med forntidens Goter (ett 
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forntida folkslag). Göticismen medförde en ny uppfattning på historiens innebörd då man nu ville 
insamla information om det man kallade för ”forntida svenska lämningar” för att i sin tur kunna påvisa 
landets före detta maktroll för att kunna legitimera Sverige som stormakt. Det var under detta arbete 
som man år 1630 utsåg de första antikvarierna som fick i uppdrag att identifiera kulturhistoriska 
lämningar under denna tid. (Andersson 2008, s. 10).  
 
Synen på kulturminnen utvecklades och år 1666 kom den första kulturminnesskyddsförfattningen att 
träda i kraft som framförallt gällde de fornlämningar man identifierat men även olika statliga 
byggnader samt kyrkor. (Andersson 2008, s. 10–11). Vid ungefär samma tid kom Antikvitetskollegiet 
att inrättas som i sin tur medförde att Sveriges verksamma präster fick i uppgift att urskilja 
fornlämningar eller andra viktiga historiska lämningar i sin verksamhets ort. (Andersson 2008, s. 11).  
 
I och med det stora fokus som under 1700-talet riktades på vetenskapen blev det statliga intresset för 
fornminnen mindre. Enligt arkeologen Ola W Jensen innebar detta inte att intresset för fornminnen 
försvann helt, det skiftade endast till att nu ske på en privat nivå. Detta tydliggörs genom att det var 
under 1700-talet som utgrävningar blev aktuellt vid utredningar och lokalisering av fornminnen. 
(Andersson 2008, s. 11).  
 
Under 1800-talet fortsatte utveckling inom arbetet med fornminnen och kulturmiljöer. Den blev under 
denna tid mer influerad av vetenskap, främst naturvetenskap. Denna utveckling ledde även till att 
arkeologi under 1800-talets senare del blev en egen vetenskaplig disciplin. År 1870 bildades svenska 
fornminnesföreningen som var viktig bland annat i sin roll som skapande av regionala museer som 
skulle verka för att tydliggöra regionens historia och på så sätt sprida kunskapen om regionens tidigare 
utveckling och liv. (Andersson 2008, s. 12).  
 
Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var det hembygdsföreningarna runt om i landet som visade på 
det privata intresse som fanns för kulturmiljöer och fornminnen. Dessa föreningar såg som sin uppgift 
att bevara de lämningar som fanns från det tidigare livet på platsen och var även de som tog hand om 
mycket av den lokala kulturvården. (Andersson 2008, s. 12).  
 
Det som tidigare hade kallats för fornminnesvård ändrades under 1920-talet till att i stället benämnas 
kulturminnesvård. (Andersson 2008, s. 12).  
 
Under 1900-talet försvann lite av det värde som tidigare hade getts gamla miljöer. En stor anledning 
till detta var den utveckling som skedde i samhället under efterkrigstiden. Man ville nu blicka framåt 
istället för att lägga för stor vikt på kulturhistorien. Detta medförde att kulturminnesvården avtog. 
Under 1960-talet var urbanisering hög och för att möta den växande efterfrågan på bostäder och 
verksamheter i städerna sanerades de äldre delarna av staden. Samtidigt som detta skedde växte 
behovet av ny infrastruktur och i och med detta arbete ökade även de arkeologiska utgrävningarna. 
(Andersson 2008, s. 14).  
 
1974 infördes en samlad kulturpolitik och på 1980-talet omdefinierades det som tidigare hade kallats 
kulturminnesvård till att nu gå under benämningen kulturmiljövård. Det var även under denna tid som 
lagstiftningen angående kulturminnen samlades till att nu ingå i en samlad lag, Kulturmiljölagen (SFS 
1988:950). Det som betraktades som värdefullt att bevara förändrades från att främst innefatta enskilda 
fornlämningar till att nu även inkludera hela områden och miljöer som visade på landskapets historia. 
(Andersson 2008, s. 14).  
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3.4 Anledningar för bevarande av den byggda miljön 
Göran Cars, Krister Olsson och Folke Snickars argumenterar för att det finns flera anledningar till att 
det är av vikt att bevara kulturhistoriska miljöer. De lyfter det konstnärliga som ett skäl då dessa 
miljöer ofta har estetiska och arkitektoniska värden som skiljer sig mot det som uppkommit sedan 
mitten av 1900-talet. De menar att de nya byggnadstekniker och planeringsprinciper som vuxit fram 
under denna tid bidragit till en bebyggelse som eftersträvar ekonomisk effektivitet och att det därmed 
inte längre har samma konstnärliga värde som byggnader och miljöer som uppkommit före denna 
förändring. (Cars, Olsson & Snickars 1996, s. 20).  
 
Likt ovanstående anledning framhävs den historiska kopplingen vara ett skäl för bevarande. Det är av 
vikt att det historiska finns kvar för att återge hur dåtidens levnadsförhållanden och samhällsordning 
såg ut. Författarna menar även på att historiska byggnader och de kunskaper och erfarenheter som 
dessa belyser bör bevaras för att kunna återge detta i framtidens bebyggelse. (Cars, Olsson & Snickars 
1996, s. 20).  
 
En tredje och sista anledning som Cars, Olsson och Snickars lyfter för att historiska och 
kulturhistoriska miljöer ska bevaras är det sociala. De menar att det är viktigt att den gamla och 
karaktäriserande miljön finns kvar för att människor ska kunna känna trygghet i en värld där det sker 
ständiga förändringar. (Cars, Olsson & Snickars 1996, s. 20).  
 
Det finns idag en större medvetenhet om att det som historiskt byggts upp är viktigt att bevara och 
utveckla. Allt som har byggts och skapats av människan kan benämnas kulturmiljöer. Dessa 
kulturmiljöer skapar en särskild identitet på platsen då de tydliggör platsens byggnadskultur. 
Kulturmiljöer och den platsidentitet som det bidrar till skapar historiskt sammanhang i staden 
samtidigt som det ger mening till byggnaderna och platserna. (Nyström & Tonell 2012, s. 206).  
 
Ossi Salin och Kaija Pesso skriver i en artikel om en undersökning de gjorde i en stad genom att 
genomföra en promenad med ett antal invånare till olika byggnader i staden. Detta kallades för ”urban 
walkning” och genomfördes med en arkitekt som guidade gruppen. Vid alla besök fick invånarna 
information om byggnadens syfte idag samt dess historia. Salin och Pesso menar att de upplevde 
invånarna erhålla en djupare förståelse och värdering för platserna när de fick platsens historia 
berättad. I sin utvärdering av denna undersökning lyfter författarna att människor upplever särskilda 
platser som mer inbjudande jämfört med andra och att denna upplevelse sker oavsett skillnader i deras 
personliga bakgrund. De lyfter att äldre träbebyggelse framstår som mer tilltalande än de områden som 
utgörs av den mer moderna betongbebyggelsen. (Salin & Pesso 2017).  
 
3.5 Kulturmiljö i planering 
Brigitta Svensson menar att många som arbetar med fysisk planering tenderar att uppfatta 
kulturmiljöer som ett hinder som håller tillbaka utvecklingen (Svensson 2013, s. 373). Inom den 
fysiska planeringen utnämns vissa kulturhistoriska platser för kulturreservat och detta bidrar till 
problem då dessa områden blir svåra att integrera i den övriga moderna staden, samtidigt som dessa 
kulturmiljöområden inte tas med i utvecklingen. Det blir en uppdelning i staden mellan gammalt och 
nytt. Svensson menar att reservatsbildandet har negativ påverkan på kulturmiljöerna. Hon menar att 
reservat innebär flertalet förbud och restriktioner vilket bidrar till svårigheter för planering och 
utveckling. (Svensson 2013, s. 381).  
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Det viktigaste och största problemet som rör arbetet med bevarandet av kulturhistoriska miljöer är de 
intressekonflikter som uppstår. Det finns delade meningar om markanvändning, byggnaders funktion 
samt om den kostnad som bevarande medför är försvarbar i relation till byggnaden eller miljöns 
kulturhistoriska värde. (Cars, Olsson & Snickars 1996, s. 21).  
 
På kulturhistoriska platser bör det ställas särskilda krav och finnas restriktioner för att de 
kulturhistoriska värdena inte ska förstöras och för att dessa värden ska kunna utvecklas och inte endast 
stå stilla i utvecklingen som stycket ovan beskriver vara risken vid reservatsbildande. För att hela 
staden ska kunna vara levande behövs det förändringar även i de områden som klassas som 
kulturhistoriska. Samtidigt som de kulturhistoriska platserna i viss mån måste förändras för att skapa 
en levande stad är det heller inte önskvärt att ha ett tankesätt som riktar tankarna mot en 
bevarandeplan som vill bevara så lite som möjligt. Det blir då en fråga om hur mycket som kan tas 
bort från den kulturhistoriska platsen innan dessa värden inte längre finns kvar vilket tenderar att leda 
till ett försvunnet kulturarv (Wetterberg 1996, s. 165).  
 
Wetterberg menar att man inom den fysiska planeringen måste ha stor kunskap om kulturmiljövården 
och att denna kunskap nås när man har en nära kontakt mellan olika arbetsgrupper med olika 
kunskaper och intressen för bevarandet. Han menar att man genom en nära dialog med antikvarier kan 
få god insikt i hur planeringen för områden med kulturhistoriska värden ska utföras. (Wetterberg 1996, 
s. 165 & 166).  
 
Kulturarvet och kulturmiljöerna kan och bör uppfattas som en resurs inom den fysiska planeringen 
men för att detta ska bli till den resurs det har möjlighet till måste kulturarvet som begrepp 
omdefinieras för att kunna följa med i utvecklingen som sker i det övriga samhället. Detta är också 
viktigt för att kulturarvet ska kunna få den identitetsskapande roll det kan ha och för att arvet ska 
kunna medföra att människor upplever en lokal tillhörighet och att människor på platsen kan känna sig 
delaktiga i dess kultur. (Svensson 2013, s. 379 & 381).  
 
För att bevara den kulturhistoriska karaktären och ge dessa förutsättningar för människor att vara 
delaktiga i kulturen måste den bebyggelseutveckling som sker gynna detta. Wetterberg påstår att 
bebyggelseutvecklingen i städer måste ske långsamt för att skapa bra förutsättningar för bevarandet 
(Wetterberg 1996, s. 168).   
 
För att förenkla bevarandet och tillvaratagandet av kulturhistoriska byggnader och miljöer bör det 
finnas regler som verkar övergripande för alla områden och byggnader. Exempelvis fanns det i städer 
förr byggnadsordningar för hur byggnader skulle vara utformade. Likt de regler som fanns i dessa 
byggnadsordningar kan övergripande regler för utveckling och utformning säkerställa att de 
kulturhistoriska karaktärsdrag som finns i staden bevaras men det kan också medföra att 
bebyggelseutvecklingen sker efter en uppsatt plan och därmed undvika en för snabb utveckling av 
bebyggelsen. (Wetterberg 1996, s. 168).  
 
Sådana strikta och övergripande regler för bebyggelsen anser Wetterberg ha positiva konsekvenser för 
såväl fastighetsägare som kulturmiljövården. Fastighetsägare som berörs av dessa regler kommer 
enklare kunna veta vilka villkor som gäller för deras byggnad då reglerna kommer verka generellt och 
inte för varje enskild byggnad. Vid bygglovsansökan kommer man i förhand kunna veta om den 
aktuella förändringen går emot de generella reglerna. För aktörer verksamma inom kulturmiljövården 
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innebär detta en ökad trygghet då de antikvariska bedömningarna inte plötsligt blir inaktuella på grund 
av ökat tryck på bostadsmarknaden eller på grund av ekonomiska skäl. (Wetterberg 1996, s. 168).  
 
Kulturmiljöanalys 
För att kunna bedöma kulturmiljöer och dess värde för området finns olika metoder för 
kulturmiljöanalys. En sådan analysmetod för kulturmiljöer är DIVE-analys. Detta är en process som 
ska bidra till ökad förståelse för kulturmiljöns värde och utvecklingsmöjligheter (Nyström & Tonell 
2012, s. 206). Denna analysmetod kan användas som underlag vid senare planläggning men det kan 
även verka som kunskapsprocess och därmed öka förståelsen för den analyserade kulturmiljön. Vid 
analysarbetet är syftet att fastställa de sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga värden som 
varit viktiga vid områdets utveckling. Denna analys tydliggör samtidigt vilka värden som är mindre 
betydelsefulla och som därmed inte behövs ta hänsyn till i lika stor utsträckning vid vidare utveckling 
av området. (Riksantikvarieämbetet 2009, s. 5).  
 
DIVE-analysen består av fyra steg som förenklat kan förklaras: 

• D står för ”describe” (beskriva). I detta steg ska det undersökas vad som kan utläsas om 
ursprunget till området, karaktär och utveckling som skett.  

• I står för ”interpret” (tolka). I steg två av analysen granskar man varför området haft inverkan 
på samhället och vilka karaktärsdrag som påverkat detta.  

• V står för ”valuate” (värdera). I detta steg ska det tydliggöras vad i området som haft särskilt 
värde. När dessa kvaliteter identifierats ska det undersökas hur dessa kan utvecklas och hur 
mycket de tål att förändras.  

•  E står för ”enable” (möjliggöra). I det sista steget arbetar man fram en plan för utvecklingen 
och förvaltningen för resurserna och de historiska karaktärsdragen i området. (Nyström & 
Tonell 2012, s. 206).  

 
Viktigt vid DIVE-analysen är att den ska gå att anpassa till det specifika området som ska analyseras. 
På grund av denna vilja att analysmetoden ska vara anpassningsbar är DIVE uppbyggt på sådant sätt 
att det framgår vad som ska tas fram och undersökas men inte hur processen till detta ska ske. Detta 
möjliggör för exempelvis kommunen att utföra analysen på det sätt som är bäst lämpat för dem. 
(Riksantikvarieämbetet 2009, s. 5).  
 
Vid färdig analys kan detta användas som underlag bland annat för hur förvaltningen för landskapet, 
kulturminnen och kulturmiljöer ska ske samt för framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Det 
kunskapsunderlag som DIVE – analysen bidrar till kan även vara användbart vid fysisk planering på 
både regional och lokal nivå. (Riksantikvarieämbetet 2009, s. 5).  
 
Planeringsverktyg  
Det finns olika planeringsverktyg att använda för att säkerställa bevarandet av kulturmiljöer. En av 
dessa är översiktsplaner.  
 
Översiktsplanen, som alla kommuner måste ta fram, kan verka som ett övergripande verktyg som ska 
tydliggöra planer för förändringar i framtiden med tydligt avgränsade områden och därigenom kunna 
verka skyddande för kulturmiljöer. Översiktsplanen är inte bindande vilket innebär att denna endast 
har en vägledande roll i den mer detaljerade planeringen men denna kan ändå ha en betydelsefull roll 
då den kan hänvisa till gällande kulturmiljöprogram. Översiktsplanens svaghet är att den inte kan 
garantera att det som står i den följs då den som sagt inte är bindande och det kan frångås i detaljplaner 
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vid behov, men en kommun kan då välja att göra en fördjupning av översiktsplanen eller 
områdesbestämmelser och på så sätt enklare följa det som står skrivet. (Wetterberg 1996, s. 169).  
 
I översiktsplanen ska kommunen fastställa hur utvecklingen i kommunen ska ske samt verka 
vägledande vid senare arbete om hur den byggda miljön ska bevaras samt hur de ska tillgodose 
riksintressena. Översiktsplanen kan även bidra till skydd och utveckling av kulturmiljöer genom att 
det, enligt plan- och bygglagen, ska framgå hur kommunen ska arbeta med och ta hänsyn till regionala 
och nationella mål och program gällande hållbar utveckling. (SFS 2010:900).  
 
Ett annat medel som kommunerna har till sitt förfogande i sitt planeringsarbete för att skydda 
kulturmiljö är detaljplaner. Syftet med detaljplaner som kommunen ska ta fram är att se om ett mark- 
eller vattenområde lämpar sig för bebyggelse. Förutom detta får kommunen även hantera övriga frågor 
i den. I en detaljplan får det finnas med bestämmelser angående skydd för särskilt betydelsefulla 
byggnader, bebyggelseområden eller allmänna platser. I detaljplanen får de även, med hjälp av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen, bestämma vilka byggnader med särskilt historisk eller 
kulturhistoriskt värde som ska skyddas mot förvanskning. (SFS 2010:900).  
 
Ett tredje planeringsverktyg kommuner kan använda sig av är områdesbestämmelser. I dessa kan 
kommuner precisera grunddragen för mark- och vattenanvändning för att översiktsplanens syfte ska 
kunna uppnås. Det är endast ett mindre antal frågor som kan regleras i en områdesbestämmelse. Den 
kan utöver det som nämns ovan behandla markanvändningen vid områden som kan anses vara särskilt 
värdefulla på grund av sina kulturhistoriska värden samt värdefulla byggnaders skydd. (Boverket 
2014b). 
 
Områdesbestämmelser och detaljplaner som nämns ovan omfattar båda ett mindre avgränsat område. 
Det som skiljer dessa planverktyg från varandra är att områdesbestämmelser inte har något angivet 
minsta innehåll. Områdesbestämmelser har heller inget beslutat sätt för hur de ska utföras till skillnad 
från detaljplaner. (Boverket 2014b). 
 
3.6 Olika aktörers ansvar 
Enligt kulturmiljölagen (SFS1988:950) bär såväl privatpersoner som myndigheter av olika slag 
ansvaret för att kulturmiljöer bevaras och skyddas. Den myndighet som ansvarar för tillsynen över 
arbetet med kulturmiljöer i Sverige är Riksantikvarieämbetet som svarar under kulturdepartementet 
och verkar på en nationell nivå. I och med sin centrala roll inom kulturmiljöarbetet ska 
Riksantikvarieämbetet arbeta för att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Detta ska ske genom att 
Riksantikvarieämbetet ska bevara, använda och utveckla landets kulturarv. (Riksantikvarieämbetet 
u.å.b).   
 
Riksantikvarieämbetet ska med sin expertkunskap inom kulturmiljöarbetet utreda vilka konsekvenser 
förändringar i samhället har. De ska i detta arbete även se om dessa samhällsförändringar är av sådan 
vikt att kulturmiljöerna får lämna företräde. (Riksantikvarieämbetet 2018a).  
 
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som enligt miljöbalkens föreskrifter ska ansvara för 
angivande av riksintressen. De har även tolkningsföreträde när det gäller hur kulturmiljölagen ska 
tillämpas. (Riksantikvarieämbetet 2018f).  
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Länsstyrelserna agerar på en regional nivå och ansvarar för att lagstiftningen angående kulturmiljöer 
tillämpas i praktiken och har samtidigt en informativ roll då de ska kunna ge råd och information i 
arbetet med kulturmiljölagen och kulturmiljöarbetet. (Riksantikvarieämbetet 2018a).   
 
Som hjälp kan länsstyrelserna vända sig till länsmuseerna för att ta del av deras expertkunskap om 
kulturavet i länet. I länsmuseernas uppdrag ingår att sprida kunskap om kulturarvet och dess betydelse 
samt historien i länet. Vid råd gällande kulturhistoriska frågor kan privatpersoner och myndigheter 
kontakta länsmuseerna. En viktig uppgift som flera länsmuseer har är att de är remissinstans åt 
länsstyrelserna. (Riksantikvarieämbetet 2018f). Detta innebär att kommuner och länsstyrelser skickar 
ut ett förlag på remiss som länsmuseerna får ge sitt utlåtande på, sedan får kommunerna och 
länsstyrelserna ändra sitt förslag utifrån de råd eller påpekanden som länsmuseerna gett. 
Länsmuseerna har även en viktig roll angående restaurering av bebyggelse av kulturhistoriskt värde 
(Riksantikvarieämbetet 2018f).  
 
Kommunerna agerar på lokal nivå och ska ansvara för kulturmiljövården utifrån de krav som finns i 
plan- och bygglagen angående utveckling och bevarande av bebyggelsen. I kommunens översiktsplan 
ska det även enligt miljöbalken finnas riktlinjer om riksintressen. (Riksantikvarieämbetet 2018f).   
 
3.7 Nationella mål för kulturmiljöarbetet 
Regeringen och Riksdagen tog år 2014 fram fyra nationella kulturmiljömål som det statliga 
kulturmiljöarbetet ska understödja. Dessa är:  

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.  
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön.  
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser. 
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. (Riksantikvarieämbetet 2018e).  
 

I de nationella målen för kulturpolitiken som rör all kultur, framkommer att man bland annat ska 
arbeta för att kreativitet och mångfald ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå dessa mål vill 
man bland annat att det levande kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Man vill att de 
befintliga miljöernas estetiska och kulturhistoriska värde ska bevaras och förstärkas för att tydligare 
lyfta fram dessa kvaliteter. (Regeringskansliet 2017).    
 
Riksantikvarieämbetet utförde år 2015 en utvärdering av arbetet som sker och planeras ske med de nya 
nationella målen för kulturmiljöarbetet. Syftet med denna utvärdering var att främja ett 
kulturmiljöarbete som kan bidra till att mer humanistiska perspektiv ges plats i samhällsutvecklingen. 
(Riksantikvarieämbetet 2015, s. 11–12).  
 
I Riksantikvarieämbetets utvärdering framgår att de nya målen för kulturmiljöarbetet är stora och 
omfattande. Detta har bidragit till att de verksamheter som ska arbeta med dessa har en skiftande 
uppfattning om vad dessa mål innebär. Skillnaden för hur målen uppfattas synliggörs tydligast mellan 
landets olika länsstyrelser. Länsstyrelserna har olika uppfattningar om vad målen innebär och hur 
deras arbete kan och ska bidra till måluppfyllelsen. (Riksantikvarieämbetet 2015, s. 4).  
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I Riksantikvarieämbetes utvärdering av arbetet med målen för kulturmiljöarbete framkommer att det 
hade varit enklare och mer effektivt om målen var tydligare och mindre omfattande. Detta skulle 
medfört att det inte rådde stor skillnad mellan hur myndigheter uppfattar målen och sitt eget ansvar i 
dess uppfyllelse. Skillnad på hur myndigheter uppfattar de nya nationella målen för kulturmiljöarbete 
tyder även på att det finns ett ökat behov av tvärsektoriellt arbete. Det tvärsektoriella arbetet ska ske 
mellan olika myndigheter och aktörer verksamma inom kulturmiljöarbetet men även mellan 
länsstyrelsernas olika verksamhetsområden. Riksantikvarieämbetets utvärdering visar även på att det 
var mål ett och fyra som fick främsta fokus. (Riksantikvarieämbetet 2015, s. 4 – 5).  
 
De myndigheter som har särskilt ansvar för att de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet uppnås 
är landets länsstyrelser samt Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ska tydligt visa hur de planerar att 
arbeta och arbetar med hänsyn till de nya målen. (Riksantikvarieämbetet 2015, s. 10 & 12).  
 
Vid förfrågningar om hur arbetet har förändrats för att bidra till de nya nationella målen för 
kulturmiljöarbetet framgår att 14 av 21 länsstyrelser uppger sig ha ändrat verksamheten för anpassning 
till de nya målen. De återstående sju länsstyrelserna anser att de nya målen stämmer överens med 
deras verksamhet och att det därför inte behövs några förändringar för att bidra till måluppfyllelsen. 
(Riksantikvarieämbetet 2015, s. 17).  
 
I genomförandet av arbetet med målen för kulturmiljöarbetet har nio länsstyrelser påbörjat ett arbete 
med att ta fram strategidokument där målen ska finnas med. Av landets länsstyrelser är det några som 
lyfter det vardagliga arbetet med dessa mål som en utmaning. Länsstyrelsen anser att det kommer vara 
svårt att i ärendehanteringen skapa förutsättningar för att målen uppnås. (Riksantikvarieämbetet 2015, 
s. 23 & 24).  
 
Länsstyrelserna uppger att deras bidragsgivande roll inom kulturmiljövård bidrar till att målen kan 
uppnås då de inom detta arbete har möjligheter att ställa krav och på så sätt främja måluppfyllelsen. 
Dessa bidrag kan delas ut till förmån för tillgängliggörande av en kulturmiljö, informationsskyltar 
samt utbildning angående kulturmiljöarbetet. Kommunerna kan också få bidrag för framtagande av 
planeringsunderlag i form av kulturmiljöprogram eller bevarandeplaner. (Riksantikvarieämbetet 2015, 
s. 27).  
 
3.8 Lagar och förordningar som berör kulturmiljöer 
Kulturmiljöer skyddas bland annat av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), Miljöbalken (SFS 1998:808), 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Skogsvårdslagen (SFS 1979:429), Lagen om Sveriges 
angränsade zon (SFS 2017:1273) och Förordningen om statliga byggnadsminnen (SFS 2013:558). 
Kulturmiljöer och vilken hänsyn som ska tas till dem nämns även kort i bland annat väglagen (SFS 
1971:948).  
 
Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 
I kulturmiljölagens första kapitel framkommer att det är av nationellt intresse att landets kulturmiljöer 
skyddas och vårdas och att såväl privatpersoner som myndigheter bär ansvaret för att hänsyn tas till 
kulturmiljöerna. Det är den som ska utföra ett arbete inom en kulturmiljö och som planerar som ska 
ansvara för att undvika skador på kulturmiljön. (SFS 1988:950). 
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Enligt kulturmiljölagen är det länsstyrelsen som ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet i de olika 
länen. Lagen tydliggör också att riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för kulturmiljöerna 
och kulturmiljöarbetet. (SFS 1988:950). 
 
I kulturmiljölagen framhävs fornminnen och hur dessa definieras och skyddas. Ett fornminne är 
lämningar från forna tider efter mänsklig verksamhet och som är övergivna sedan längre tid tillbaka. 
Detta kan bland annat vara gravar, samlingsplatser för exempelvis handel, ruiner av borgar eller 
försvarsanläggningar och broar. Enligt lagen tillhör så stort markområde till fornlämningen som 
behövs för att bevara lämningen och dess karaktär. (SFS 1988:950). 
 
Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd ta bort, flytta, täcka över eller gräva ut ett 
fornminne. Det gäller även förbud mot att genom bebyggelse eller plantering skada ett fornminne. 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får vid arbete med att bevara och skydda ett fornminne 
använda de åtgärder de anser vara lämpliga och nödvändiga. Dessa åtgärder kan exempelvis vara att 
flytta fornlämningen vid fara för dess bevarande. Länsstyrelsen får vid förfrågan lämna tillstånd att 
kringgå dessa skyddsbestämmelser om fornlämningen medför hinder som inte är rimliga i relation till 
fornminnets betydelse. (SFS 1988:950). 
 
I kulturmiljölagens tredje kapitel framförs byggnadsminnen och hur dessa ska skyddas. Länsstyrelsen 
ska ange på vilket sätt den aktuella byggnaden ska skyddas och i vilken mån byggnaden får utsättas 
för förändringar. I vissa fall där behov av strängare skydd påvisas kan även området kring byggnaden 
ingå i skyddsbestämmelserna för att byggnadsminnets utseende och karaktär inte ska ändras. Vid 
förklaring av byggnadsminne ska hänsyn tas till ägarens önskemål och byggnadens användning. 
Skyddet ska inte försvåra det nuvarande syftet för byggnaden och det ska inte vara striktare än vad 
som är nödvändigt för att byggnaden ska visa på dess kulturhistoriska värde. (SFS 1988:950). 
 
Vid förfrågan om ändring av byggnadsminne får länsstyrelsen ge tillstånd till att 
skyddsbestämmelserna frångås. Länsstyrelsen får vid dessa tillfällen ge villkor för hur förändringarna 
ska ske för att inte störa byggnadens kulturhistoriska mening. De får även häva ett byggnadsminne om 
detta medför svårigheter eller kostnader som inte är motiverade i enlighet med byggnadens betydelse. 
(SFS 1988:950). 
 
Plan- och bygglag (SFS 2010:900) 
Av Plan- och bygglagen framgår hur de historiska och kulturhistoriska värden som finns på platsen 
ska tas hänsyn till för att bevara områdets karaktär även vid tillbyggnad eller ombyggnad. 
Planläggningen ska ske på sådant sätt att det bidrar till en tilltalande utformning av såväl bebyggelse 
som grönområden. I denna lag framgår även hur en kommun ska arbeta för att utveckla och bevara 
bebyggelsen genom att i sin översiktsplan lyfta fram riktlinjer för detta arbete. (SFS 2010:900).  
 
Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader med högt historiskt eller kulturhistoriskt värde skyddas och 
bevaras. Vården av dessa byggnader ska även anpassas till dess värde så att det som bidrar till det 
historiska eller kulturhistoriska värdet bevaras. Vid särskilda fall får dispens till detta skydd ges av 
regeringen eller annan myndighet som regeringen utser. (SFS 2010:900). 
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Miljöbalk (SFS 1998:808) 
Miljöbalken innehåller bestämmelser för hur kulturmiljöer ska bevaras och skyddas. I denna balk 
framgår att platser eller områden som har en stor betydelse utifrån dess kulturmiljö ska skyddas mot 
ingrepp som kan förminska dess kulturmiljövärde. För att skydda och bevara ett område med 
kulturhistoriskt värde får det utnämnas till kulturreservat. De platser som redan innehåller 
byggnadsminne eller liknande mindre geografisk avgränsat skydd kan även de utnämnas till 
kulturreservat. (SFS 1998:808). 
 
Enligt miljöbalken ska det vid planering för exploatering som kan påverka miljön på platsen tas fram 
en miljökonsekvensbeskrivning. I denna ska det utöver effekten på den naturliga miljön finnas 
bedömningar om hur den aktuella planen kan komma påverka kulturmiljön och kulturarvet. 
(Riksantikvarieämbetet 2018a).  
 
I miljöbalken tydliggörs flertalet områden som på grund av sina natur- och kulturvärden utgör 
riksintresse. Ett av dessa områden är Gotland. På dessa områden får det enligt miljöbalken förekomma 
exploatering endast om det inte medför tydlig skada på kulturvärdena. Balken tydliggör att 
bestämmelserna om riksintressen och exploatering inte utgör ett hinder för utveckling för tätorter. 
(SFS 1998:808).  
 
I miljöbalkens 4 kap, 2§ presenteras flertalet områden i Sverige som utgör riksintresse och där 
turismens och friluftslivets intressen ska främjas och tas särskild hänsyn till vid tillåtlighetsbedömning 
av ingrepp i miljön. (SFS 1998:808).  
 
Förordning om statliga byggnadsminnen (SFS 2013:558) 
De bebyggelseområden och byggnader eller parker och trädgårdar som har särskilt högt 
kulturhistoriskt värde kan förklaras för statligt byggnadsminne. (SFS 2013:558). 
 
Det är Riksantikvarieämbetet som framför frågan om en byggnad ska förklaras som statligt 
byggnadsminne och det är sedan regeringen som beslutar om byggnadsminnesförklaring. När 
Riksantikvarieämbetet lämnar förslaget ska det innehålla en beskrivning av byggnaden och en 
bedömning av betydelsen för den aktuella kulturhistoriska byggnaden. (SFS 2013:558). 
 
Riksantikvarieämbetet ska ta fram skyddsbestämmelser för den byggnad eller det område som 
förklarats som statligt byggnadsminne. Skyddsbestämmelserna ska slå fast hur byggnadsminnet får 
ändras samt hur det ska underhållas för att bevara dess kvaliteter. Det får även tas fram 
skyddsbestämmelser för området intill byggnadsminnet, detta för att säkerställa att miljön runt 
byggnadsminnet inte förvanskar dess karaktär. (SFS 2013:558). 
 
Om dessa skyddsbestämmelser medför svårigheter eller kostnader som inte går att försvara utifrån 
byggnadens kulturhistoriska värde så kan skyddsbestämmelserna ändras av Riksantikvarieämbetet. 
Vid fall där dessa svårigheter eller kostnader anses vara för stora kan även Regeringen upphäva ett 
statligt byggnadsminne. (SFS 2013:558).  
 
Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) 
I Skogsvårdslagen behandlas bland annat kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning och 
skötsel av skog. Den person som äger ett produktivt skogsområde ska meddela Skogsvårdsstyrelsen 
om hur ägaren avser att ta kulturmiljövårdens intressen i beaktning vid avverkning av skog. (SFS 
1979:429). 
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För att säkerställa att hänsyn tas till kulturmiljövården och dess intressen vid avverkning och skötsel 
av skog får regeringen eller myndighet som regeringen väljer bestämma i vilken utsträckning hänsyn 
ska tas. Dessa beslut om hänsyn får inte vara av sådan karaktär att de försvårar den nuvarande 
markanvändning märkbart. (SFS 1979:429). 
 
För fjällnära skogsområden finns särskilda bestämmelser. I dessa områden måste skogsägaren ansöka 
om tillstånd från Skogsvårdsstyrelsen innan avverkning kan ske. I denna ansökan ska skogsägaren 
tydliggöra vilken hänsyn som ska tas till bland annat intressena för kulturmiljövården. 
Skogsvårdsstyrelsen gör sedan en bedömning av ansökan och ser om avverkningen kommer ha stor 
påverkan på betydande intressen för natur- och kulturmiljövård. Är denna påverkan inte av betydande 
storlek ges tillstånd till avverkning. När Skogsstyrelsen ger tillstånd till avverkningen kan de även 
besluta om hänsynsåtgärder som ska ges kulturmiljön. (SFS 1979:429).  
 
Lagen om Sveriges angränsande zon (SFS 2017:1273) 
Lagen trädde i kraft första maj 2018. Den behandlar bestämmelser om de områdena strax utanför eller 
i anslutning till Sveriges gränser (SFS 2017:1273). Sveriges angränsande zon räknas från 
landgränserna i havet, även kallat baslinjer (Regeringskansliet 2015). Den angränsade zonen sträcker 
sig högst 24 nautiska mil från baslinjerna (SFS 2017:1273). Nautiska mil kallas även för sjömil och 24 
nautiska mil är cirka 44,5 kilometer (Onlinekalkylatorn u.å.). 
 
Lagen tydliggör att det inom den angränsande zonen får vidtas åtgärder för att exempelvis skydda 
fornlämningar och andra föremål som visar på historien eller är av arkeologiskt intresse. (SFS 
2017:1273).  
 
Väglagen (SFS 1971:948) 
I väglagen nämns kort om den hänsyn som ska tas till kulturmiljöer och kulturvärden. Lagen fastslår 
att det vid vägbyggande ska tas hänsyn till kulturvärden på platsen samt till den rådande stads- och 
landskapsbilden. Det framgår även av lagen att det ska tas hänsyn till bland annat kulturmiljöer och 
estetisk utformning vid väghållning. (SFS 1971:948).  
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4. Kvalitativ intervjustudie 
Intervjuer med Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län genomfördes för att få inblick 
i hur dessa två myndigheter arbetar med kulturmiljöer och hur de anser att skyddet av dem fungerar. 
Dessa två län valdes ut på grund av att de har för mig kända kulturmiljöer. En tjänsteperson som 
arbetar med fysisk planering på kommunal valdes ut från Samhällsbyggnad Bergslagen för att få 
inblick i den kommunala nivån inom Örebro län. Intervjuerna var semistrukturerade med frågor som 
skulle inleda till samtal. Detta för att få tillgång till så mycket av tjänstepersonernas kunskap som 
möjligt.  

 
4.1 Länsstyrelsen Örebro Län 
Mia Geijer intervjuades som företrädare från Länsstyrelsen Örebro län vid enheten Plan och Kultur.  
 
Geijer framhåller att det är framförallt med hjälp av detaljplaner som kulturmiljöer skyddas. I dessa 
fastslår kommuner hur de ska förhålla sig till den aktuella kulturmiljön. I länsstyrelsens 
arbetsuppgifter ingår att granska nya planer som kommuner tar fram. Det är inte alla kommuner som 
själva ser sina kulturmiljövärden och länsstyrelsen kan då hjälpa dem att tydligare identifiera dem. 
Länsstyrelsen kan bland annat ge råd för vad som kan definieras som kulturmiljö.  
 
På den kommunala nivån anses det vanligtvis vara det gamla som utgör kulturvärden och man 
utelämnar då ofta det mer moderna som även det kan utgöra kulturmiljö. En viktig del i arbetet med 
kulturmiljöer är att uppmuntra kommuner att utföra inventeringar och ta fram bevarandeplaner. 
Inventeringen kan vara ett bra hjälpmedel vid bland annat planläggning. Vid framtagande av 
bevarandeplaner och genomförande av inventeringar kan länsstyrelsen vara behjälplig och kommuner 
kan även få bidrag för att genomföra detta. Bidragen kan medföra att kommunerna uppfattar sig ha råd 
att lägga resurser på framtagandet av bevarandeplaner. Vidare kan bevarandeplanen bidra till att 
kommuner ger kulturmiljöerna skydd vid senare planläggning. 
 
Vid granskning av detaljplaner kan länsstyrelsen endast ge råd till kommuner. De kan inte säga att de 
måste ändra något angående kulturmiljöer. Länsstyrelsen kan vid granskning mena att planen kan 
medföra skada på kulturmiljön men det är upp till kommunen hur de vill bedöma denna risk. Vid 
granskning av översiktsplaner kan de däremot ha större inflytande och kan peka tydligare på det de 
anser saknas i planen. Det är i översiktsplanerna som kommunerna ska framföra hur de ska skydda och 
bevara särskilda platser till förmån för kulturmiljöerna.  
 
Riksintresse innebär inte något skydd då kommunen ska framhäva i sin översiktsplan hur de ska 
tillgodose riksintresset. Vid granskning kan länsstyrelsen vara något hårdare vid råd rörande 
riksintressen. Benämningen riksintresse verkar i större utsträckning som en statusmarkering än som ett 
skydd. På grund av detta kan riksintresset över tid förvanskas.  
 
Kommuner kan ta fram detaljplaner för att styra hur bebyggelsen ska bevaras och förvaltas. Men om 
kommunen inte identifierat sina värdefulla miljöer kommer de inte heller tas i beaktning vid 
planläggning.  
 
Detaljplaner är det viktigaste dokumentet för bevarande av kulturmiljöer. Andra typer av dokument, så 
som exempelvis byggnadsordning och områdesbestämmelser, kan vara bra komplement vid 
planläggning eller ersättning till områden utanför detaljplaneområdet.  
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Det är endast byggnadsminnen som länsstyrelsen kan yttra sig om och som de kan vara något 
strängare om vid granskning och rådgivning. Byggnadsminnen är viktiga för att få upp ögonen för 
kulturmiljöer. Dessa byggnadsminnen kan bidra till att allmänheten får en ökad förståelse för vad som 
är viktigt att bevara.  
 
Det som är viktigt för arbetet med kulturmiljöer är kunskaper och tillämpning av relevanta lagar. Även 
samverkan mellan olika nivåer och instanser anses vara viktiga.  
 
Då det är först efter 20 – 30 år som det kan bedömas vilka arkitektoniska värden en byggnad har och 
genom det även se det kulturhistoriska är det svårt att få allmänheten och politiken att se och förstå de 
mer moderna värdena. Den allmänna uppfattningen är att kulturmiljöer är gamla hus.  
 
Länsstyrelsen skulle behöva arbeta mer med att få människor att förstå och uppskatta kulturmiljöer, 
men på grund av annat arbete hinner man inte med detta.  
 
Det behövs utbildningsinsatser för att utveckla arbetet med kulturmiljövården. Tjänstepersoner på 
kommunal nivå bör kunna nyttja hela innehållet i relevanta lagar och inte endast fåtalet kapitel och 
paragrafer. Exempelvis finns det en försiktighet med att använda ”Q – markering” då man är rädd för 
ersättningskrav till ägarna. Med ”Q – markering” menas de markeringar kommunen kan ge 
exempelvis värdefulla kulturhistoriska byggnader i en detaljplan. Det som flera kommuner inte vet är 
att denna ersättning endast behöver betalas ut om markeringen försvårar den nutida användningen av 
byggnaden.  
 
Det behövs utbildning på alla nivåer, från nationell nivå till lokal, såväl tjänsteperson som politiker 
och invånare. Länsstyrelsen skulle även behöva få mer inflytande.  
 
Det finns stora möjligheter för utveckling av kulturmiljöer. Kommuner kan föra dialog med 
Riksantikvarieämbetet vid frågor gällande vidare utveckling av en kulturmiljö. Det arbetas exempelvis 
mycket med att tillgängliggöra kulturmiljöer för alla invånare, även de med handikapp ska kunna 
besöka dessa platser och uppleva dem på samma sätt.  
 
4.2 Länsstyrelsen Gotlands län 
Vid Länsstyrelsen Gotlands län intervjuades Johan Lundberg på enheten samhälle och kulturmiljö.  
 
Riksintresseförklaring blir mer som ett planeringsinstrument. Det visar vad i dessa områden som bör 
uppmärksammas och kan vara användbart vid exempelvis handläggning av bygglov. Riksintressena är 
därmed inget skydd utan mer ett underlag vid planering. Riksintresseförklaringarna för Gotlands län är 
gamla och det sker nu ett arbete med att se över riksintresseområdena. Detta för att se om områdena 
ska fortsätta betecknas som riksintresse.  
 
På Gotland finns ett kulturreservat. Med denna skyddsform finns både för- och nackdelar. Vid 
kulturreservat är finansieringen och förvaltningen av detta viktigt. På Gotland är det Gotlands museum 
som förvaltar riksintressena för kulturmiljövård och länsstyrelsen ger bidrag till detta. Det finns inga 
planer på att skapa fler kulturreservat, detta främst på grund av ekonomiska skäl samt att det tar 
mycket arbetstid och resurser trots att det är Gotlands museum som ska stå för förvaltningen av det.  
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Det skulle gärna kunna finnas mer kompetens om kulturmiljöer inom kommunen på Gotland. Denna 
kunskapsbrist är en av anledningar till att länsstyrelsen nu ser över de gamla 
riksintressebeskrivningarna för att göra dem enklare att förstå, tolka och använda vid planering.  
Vid granskning av detaljplaner vill länsstyrelsen inte vara för strikta och ”skriva kommunen på 
näsan”. Det blir oftast en dialog mellan länsstyrelsen och kommunen kring kulturmiljöer och hur dessa 
ska tas hänsyn till. Länsstyrelsen vill heller inte göra kommunens arbete och är därför försiktiga med 
vad de säger och vill vara generella i sin rådgivning. Detta för att länsstyrelsens arbete inte ska bli för 
omfattande.  
 
På Gotland finns det endast ett fåtal riksintresseområden och byggnadsminnen som är från 1900-talet. 
Det finns några som är från tidigt 1900-tal. Detta är en brist man är medveten om på Länsstyrelsen 
Gotlands län.  
 
Länsstyrelsen har en kulturmiljöprofil och en kulturmiljöstrategi som är framtagen för ett par år sedan. 
I denna finns 12 kulturspår, alltså teman, som ska återspegla Gotland. Ett exempel av dessa kulturspår 
är turismens miljöer, det finns endast ett fåtal byggnadsminnen och riksintressen som återspeglar detta 
tema.  
 
Man jobbar aktivt med frågan om utveckling och tillgänglighet vid kulturmiljöer. Miljöerna ska kunna 
användas vid behov. Exempelvis i Visby innerstad vill många använda sig av kyrkorna och ruinerna 
under Almedalsveckan och man får i regel dispens för att sätta upp exempelvis tält i ruinerna.  
 
Det finns inte stora svårigheter med de lagar som berör kulturmiljöer och olika typer av skydd som 
används.  
 
Länsstyrelsen Gotlands län vill inte att det alltid ska vara länsstyrelsens ansvar för hur byggnader och 
områden ska skyddas. Det ska bygga på ett lokalt arrangemang, exempelvis finns flera fornlämningar 
som förvaltas av markägaren som får bidrag från länsstyrelsen. Man vill inte heller att det alltid ska 
vara länsstyrelsen som bidrar med information och utbildning, även detta ska bygga på enskilt 
intresse. Länsstyrelsen har inte informationsmöten eller liknande. Gotlands museum som både äger 
och förvaltar kulturmiljöer har ibland informationsmöten.  
 
4.3 Samhällsbyggnad Bergslagen	
Som representant från Samhällsbyggnad Bergslagen intervjuades Kjell Jansson från 
Stadsarkitektkontoret.   
 
Janson framhåller att om det är statligt skyddat, exempelvis genom riksintresseförklaring, så behöver 
man förhålla sig till detta vid planläggning och framtagande av strategiska dokument. Detta tas hänsyn 
till vid bygglov. Om man arbetar med framtagande av en detaljplan bör det statliga skyddet finnas med 
i planen. Om en byggnad eller ett område inte är statligt skyddat så är frågan om dess bevarande inte 
avgjord och det är då upp till kommunen att göra en egen bedömning. Finns det en statlig bedömning 
så skyddas dem i en områdesbestämmelse eller i detaljplan.  
 
Det finns vissa byggnader som omfattas av Kulturmiljölagen som kommunen måste ta hänsyn till, 
dessa byggnader är exempelvis kyrkor.  
 
Vid planläggning behöver man reda ut vad det är för kulturmiljö, finns det redan en bedömning från 
staten att detta utgör riksintresse för kulturmiljö så är det en tydlig indikator på att det måste tas 
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hänsyn till. Skyddet och omfattningen skiljer sig beroende på hur riksintressebeskrivningen är 
utformad, handlar det exempelvis om rutnätsstad räcker det att nya kvarter utformas i samma struktur 
men bebyggelsen kan vara utformad på olika sätt.  
 
Finns det inte ett uttalande om riksintresse kan kommunen ändå göra en bedömning för områden och 
byggnader som på något sätt bör skyddas. Omfattningen av bebyggelsen kan regleras i en detaljplan.  
I en detaljplan kan man arbeta med skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. 
Skyddsbestämmelserna ger vissa förbud. De utgår från bevarandet och därmed att allt på byggnaden 
ska bevaras, underhåll och utbyte av exempelvis lister kan göras vid behov. 
Varsamhetsbestämmelserna är inte lika strikta och handlar om att bevara karaktären. Förändringar får 
alltså ske men de ska efterlikna det tidigare och de ska vara i linje med hur varsamhetsbestämmelserna 
är formulerade. Det vanligaste av dessa två är varsamhetsbestämmelser då man vid 
skyddsbestämmelser behöver någon form av antikvarisk bedömning då kommunen kan bli 
ersättningsskyldig.  
 
Vid områdesbestämmelser över ett område finns ingen byggrätt. Byggrätten ingår endast i detaljplan 
vilket betyder att det inte finns några möjligheter för ny bebyggelse vid områdesbestämmelser. 
 
Fördelar med kulturreservat är att om det finns ett tydligt beslut som är bra formulerat från staten, 
alltså länsstyrelsen, så är detta en hjälp för planförfattarna att fånga upp det kulturhistoriska i 
detaljplaner. Det kan vara en fördel att beslutet är förarbetat och de fysiska planerarna följer detta och 
genomför det vid framtagande av detaljplan. Nackdel med kulturreservat kan vara om kommunen 
önskar något annat som inte ligger i linje med det statliga intresset. Då behöver kommunen ha en 
dialog och hitta någon form av balans mellan riksintresset och det kommunala intresset. Det kan då ta 
en längre tid att komma fram till en kompromiss där kommunen kan genomföra sitt intresse utan att 
avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunen måste i dessa fall se var gränsen för avsevärd påverkan går.  
 
Generellt är det mycket lättare att arbeta med mätbara nivåer, exempelvis buller. När man talar om 
kulturmiljöer är det alltid någon typ av bedömning som görs av tjänstepersoner. Det är från fall till 
fall, det blir bedömningar av bedömningar som sen blir ett beslut i exempelvis en detaljplan. Det enda 
man då har att gå på är rättsfall där det framgår vad som för det specifika tillfället var för mycket 
respektive för lite skydd. Om en detaljplan vinner laga kraft har man satt gränsen för påverkan på 
kulturmiljön.  
 
I Nora är man väldigt konsekvent med att det är en trästad och ska det genomföras en förändring 
anpassas den till befintlig bebyggelse.  
 
På samhällsbyggnad Bergslagen finns ingen tjänsteperson men särskild kompetens för att göra 
kulturantikvariska bedömningar. Vid behov av sådana bedömningar tas det därför in en konsult. I 
vissa andra kommuner finns det kompetens för att genomföra kulturantikvariska bedömningar.  
 
Miljonprogramområden kan var moderna kulturarv. Men som planerare arbetar man mot att nå en god 
bebyggd miljö. Detta arbete går inte ihop med miljonprogramsområden som har strukturer som bidrar 
till negativa livsmiljöer, därför kan de anses vara oviktiga att bevara. Men de kvaliteter som finns/kan 
finnas kan tas tillvara. Någon del av dessa områden kan bevaras men fokus måste ändå vara att nå en 
god bebyggd miljö. Även om något är unikt är det kanske inte värt att bevara då det kommer i konflikt 
med andra intressen. Man kan än så länge hålla sig ganska fri från skyddet av miljonprogramsområden 
då de fortfarande är relativt unga i jämförelse med andra kulturhistoriska byggnader eller områden.  
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För de mindre kommunerna borde länsstyrelserna kunna vara mer tydliga i ett tidigare skede samtidigt 
behöver länsstyrelserna förhålla sig till den lagstiftning som finns. De skulle kunna vara lite mer 
offensiva och tydlig i vissa frågor. Det finns risk att vissa kommuner vill skjuta över ansvaret till 
länsstyrelsen. Det är då gränsen mellan kommun och länsstyrelse behöver vara extra tydlig. Det finns 
ett litet glapp och i detta glapp skulle man kunna ha någon form av dialog/kunskapsspridning. Men 
detta kräver kanske att kommunen har en person som nästan enbart arbetar med dessa frågor så det 
fångas upp och implementeras. Det finns skillnader mellan vad som ska göras enligt lag och vad som 
kan göras. Om en kommun väljer att ta in skyddsbestämmelser/varsamhetsbestämmelser i en 
detaljplan så blir det skyddat. Det kan i detta behövas en dialog mellan länsstyrelse och kommun om 
vad som kan göras. Det finns en försiktighet från kommunens sida för att länsstyrelsen sedan ska 
komma in och sätta en gräns när arbetet är gjort.  
 
Det behövs på alla områden utbildningsinsatser. Det är viktigt med kunskapsspridning för vad 
kommuner kan göra, exempelvis genom att visa på goda exempel.  
 
Det ska vara svårt att göra stora förändringar. Om man har en byggnad som är helt unik så skriver 
kommunen skyddsbestämmelser att fasaden inte får förändras. Man får då egentligen inte göra någon 
förändring.  
 
Frågan om kulturmiljöer ska vara tillgängliga för allmänheten är ibland inte självklar, exempelvis 
möjligheten att gå upp i ett klocktorn. Man ska kunna ha alla byggnader tillgängliga för allmänheten 
men samtidigt kan det innebära att man förstör kulturvärden. Exempelvis skulle en hiss i ett klocktorn 
innebära att fler människor har möjlighet att ta sig upp. Men samtidigt innebär detta en förändring av 
klocktornet och därmed på kulturmiljön. I dessa fall står lagstiftningarna mot varandra och man måste 
då göra en bedömning. Vid varsamhetsbestämmelser öppnar man upp för tillgängliggöra och kan då 
möjligtvis göra en tillbyggnad för hiss. Det beror på hur unikt byggnaden eller området är.  
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5. Analys  
Humanistisk geografi 
Integrerade och väl förvaltade kulturmiljöer kan bidra till människors uppfattning och medvetenhet av 
stadens eller områdets historiska utveckling. Dessa miljöer kan även skapa en fördjupad platsförståelse 
som kan bidra till att besökare och invånare upplever tillhörighet till platsen. Platsförståelse och 
upplevd tillhörighet kan länkas till den humanistiska geografin och dess begrepp.  
 
Den upplevda känslan som en plats kan bidra med och att detta kan upplevas starkare på historiska 
platser kan förklaras med begreppet sense of place. Begreppet syftar till den känsla människor kan 
erhålla för en plats efter längre tids vistelse (Tuan 1996, s. 446).  
 
Vid undersökning i en stad som genomfördes med hjälp av ”urban walkning” framkom att människor 
erhöll en ökad förståelse och värdering av platserna när de fick ta del av dess historia. I 
undersökningen framhävs att äldre träbebyggelse upplevs mer tilltalande än områden som utgörs av 
modern bebyggelse. ( Salin & Pesso 2017). Detta anses innebära att sense of place blir mer påtagligt 
när man besitter en djupare kunskap om områdets bakgrund. Sense of place och vad människor 
upplever på platser blir därmed en anledning till att bevara miljöer som visar på kulturhistoriska 
värden.  
 
Bevarandet av kulturmiljöer framhävs vara viktigt på grund av den sociala aspekten. I en föränderlig 
värld kan människor uppleva större trygghet om den gamla och karaktäriserande miljön bevaras. 
(Cars, Olsson & Snickars 1996, s. 20). Även detta kan länkas till den humanistiska geografin och 
sense of place då detta syftar till att det skapas en trygghetskänsla när människor kan känna historisk 
tillhörighet när världen runt om blir allt mer global.  Genom detta perspektiv bidrar kulturmiljöer till 
en upplevd trygghetskänsla. Sense of place kan ge ökad samhörighet i en stad vid platser som 
förmedlar en tydlig och universell känsla. Sådana platser skulle kunna vara områden kring kyrkor eller 
områden så som Gamla stan i Stockholm som består av äldre och karaktäriserande bebyggelse. Gamla 
stan upplevs för de flesta människor förmedla en viss känsla och den förmedlar därmed en tydlig sense 
of place för flera olika grupper i samhället. En sådan tydlig platskänsla kan anses vara en viktig aspekt 
när man tar bevarandet i hänsyn och ska utvärdera kulturhistoriska platsers värden. Platser med tydlig 
sense of place bör därmed betraktas som värdefulla och bör i stor utsträckning bevaras.  
 
De nationella målen för kulturmiljöarbetet behandlar bland annat att människor ska kunna känna större 
delaktighet och förståelse för kulturmiljöerna samt att kulturmiljöer ska bidra till upplevelser. 
(Riksantikvarieämbetet 2018e). Dessa mål kan länkas till platsförståelsen som framhävs med hjälp av 
de många begreppen inom den humanistiska geografin. För att människor ska erhålla en förståelse och 
upplevelse på platsen behöver de en uppleva en viss känsla, sense of place. Denna känsla gör att 
människor enklare kan få en djupare förståelse för platsen och därmed medverka i måluppfyllelsen.  
 
Vid avsaknad av känsla för en plats uppstår det som benämns placelessness. Med detta menas det 
utanförskap som kan uppstå när besökaren inte kan känna tillhörighet till platsen. Ökningen av 
placelessness som skett menas vara orsakad av ökad mobilitet och turism. (Tuan 1996, s. 75 & 76). 
Ökningen av oförmågan att kunna uppleva tillhörighet till en plats kan länkas till varför det är av vikt 
att bevara äldre miljöer.  
 
Vid intervju med Samhällsbyggnad Bergslagen framkom att kulturmiljöer möjligtvis inte måste vara 
tillgängliga för allmänheten eller alla grupper i samhället och att man därmed kanske inte behöver 
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arbeta med tillgängliggörande vid dessa kulturmiljöer. En sådan åtskillnad av olika grupper i samhället 
eller en minskad tillgänglighet för alla kan bidra till att det uppstår placelessness. Om människor inte 
får tillgång till kulturhistoriska platser och då inte erhåller djupare förståelse för dessa platser skapas 
ingen känsla för platsen. Det uppstår därmed placelessness och människor känner ingen tillhörighet 
till varken platsen eller varandra.  
 
Vid bevarande av kulturmiljöer som är karaktäriserande för orten eller landet bidrar 
samhällsplaneringen till en möjlighet att återigen kunna uppleva olika känslor på olika platser. När 
platser, städer och länder fortsättningsvis tillåts visa sin individuella byggnadsstil och 
bebyggelseutveckling blir platserna olika och kan bidra till att skapa varierande karaktärer på olika 
platser. Det blir därmed enklare för besökare och invånare att istället uppleva place och inte 
placelessness. Dessa olikheter i städers utformning kan även bidra till att flera olika grupper av 
människor kan uppleva place då det finns större möjlighet att finna en plats som tilltalar vid en 
heterogen bebyggelse. Vid bevarande och blandning av äldre och nyare bebyggelse kan den ökande 
upplevelsen av placelessness möjligtvis stanna av och förhindra en vilsenhet i städers platser.  
 
De nationella målen för kulturmiljöarbetet framhäver att kulturmiljön som källa till bland annat 
kunskap ska kunna bidra till ett inkluderande samhälle (Riksantikvarieämbetet 2018e). Ett 
inkluderande samhälle med hjälp av kulturmiljöer kan kopplas till place and placelessness. Om 
kulturmiljöerna utvecklas och tydliggörs i samhället kommer dessa kunna bidra till ökad kunskap om 
det förflutna och därmed kunna ge människor en känsla av tillhörighet, alltså place.   
 
Inom den humanistiska geografin finns två platspersonligheter som förmedlar olika känslor beroende 
på vilken relation man har till platsen. På liknande sätt kan olika kulturmiljöer uppfattas olika bland 
annat på grund av personlig bakgrund eller värderingar och smak.  
Den ena platspersonligheten, public symbols, frammanar beundran hos besökare och utgörs av 
exempelvis kyrkor eller storslagna platser i naturen. Fields of care som är den andra 
platspersonligheten syftar till en individuell bedömning av platsen. Denna får sin mening vid 
återkommande kontakt. (Tuan 1996, s 446, 450, 452 – 453). Människor kan därmed uppleva platser på 
olika sätt och se olika värden på platserna. Skillnaden i bedömningen kan medföra att det vid fysisk 
planering är svårare att skapa en uppfattning om vilka platser som är meningsskapande för människor. 
Det kan därmed även vara svårt att bedöma vilka områden som utgör kulturmiljöer och vidare vilken 
lagstiftning som är giltig för platsen.  
 
Fields of care och skillnaden mellan människors känsla för dessa platser kan liknas med skillnaden 
mellan vad som uppfattas som kulturmiljö. Då kulturmiljöer definieras som alla platser eller miljöer 
som påverkats av människan kan det finnas skillnader i uppfattningen om dessa, likt skillnaden av 
platsers mening. Kulturmiljöer kan uppfattas vara nästan allt som går att spåra till mänsklig aktivitet, 
likaså kan fields of care uppfattas på alla platser för olika människor och deras relation till platsen.  
 
Skillnaden i vilken känsla platser uppfattas förmedla kan innebära svårigheter i värderingen av 
kulturmiljöer som inte tydligt utmärker sina specifika värden. En människa som har en relation till 
platsen, alltså fields of care, kan uppfatta en viss känsla och tillhörighet och därmed se ett 
kulturhistoriskt värde medan annan besökare endast ser de fysiska egenskaperna. Public symbols är 
enklare för allmänheten att identifiera vilket därför bidrar till att kulturmiljöer som besitter denna 
platspersonlighet enklare kan identifieras och bevaras.  
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De två begreppen insider och outsider kan även de beskriva hur platser bedöms olika beroende på 
vilken relation man har till den. Begreppen syftar till att beskriva skillnaden på uppfattning och 
värdering av platser beroende om personen har en tidigare relation till platsen eller inte. En person 
med insiderperspektiv kan identifiera platsskapande element och skapa mening i större utsträckning än 
en med outsiderperspektiv. (Åquist 2003, s. 13). Denna egenskap anses kunna länkas till bedömning 
av kulturmiljöer.  
 
I en aspekt kan människor som besitter insiderperspektivet tydligare bedöma och identifiera 
kulturmiljöer då de kan besitta en större kunskap om områdets eller platsens särskilda karaktärsdrag 
som kan vara svårare för de med outsiderperspektiv att uppleva. Om man har en tidigare relation till 
platsen kan man i större utsträckning uppleva föregående begreppet fields of care. Detta medför att de 
originella egenskaper som kan innebära att platsen visar på ovanliga kulturhistoriska värden enklare 
kan identifieras. Eftersom att en insider kan reflektera över de egenskaper som andra kanske inte 
upptäcker.  
 
I annan utgångspunkt kan rollen som insider försvåra identifieringen av värdefulla kulturmiljöer då 
man kan bli hemmablind för dessa värden. En insider är hela tiden i kontakt med dessa värden och kan 
därmed anse att dessa är vardagliga och att de inte medför någon karaktäriserande egenskap.  
Det kan därför i vissa fall vara enklare för en outsider att se och värdera kulturmiljövärdena. En 
outsider ser platsen med nya ögon och kan på så sätt iaktta olika egenskaper och vidare se samspelet 
mellan olika byggnadsstilar eller olika åldrar och ideal.  
Vidare kan det synsätt som tillhör insider och outsider även synliggöras mellan olika tjänstepersoner. 
De tjänstepersoner som besitter djup kunskap angående kulturmiljöer och hur dessa ska identifieras 
besitter insiderperspektivet. Detta medför att tjänstepersonerna har god förmåga att urskilja 
kulturhistoriska värden på platser som kanske inte tydligt utmärker dem.  
En tjänsteperson som saknar den djupare kunskapen inom kulturmiljöer kan benämnas som outsider. 
Detta gör att tjänstepersonen har svårare att på egen hand identifiera och bedöma kulturmiljöer och bör 
därför få råd från en insider.  
 
Vilka konsekvenser kan uppstå vid bevarandet för vidare utveckling av områden med 
kulturhistoriska värden? 
Det finns en generell uppfattning bland verksamma inom fysisk planering att kulturmiljöer innebär 
problem som motarbetar utvecklingen (Svensson 2013, s. 373).  
 
Uppfattningen att kulturmiljöer försvårar utvecklingen är en tanke som kan skapa problem då sådan 
inställning kan bidra till motvilja i arbetet med kulturmiljöer. Motviljan kan innebära dels en 
försämrad aktsamhet vid ny- eller ombyggnation då det kommer råda en avsaknad av goda 
bevarandeplaner och liknande underlagsdokument. Det kan dels innebära en försämring av integrering 
av de äldre områdena i staden då man inte ser möjligheterna som en kulturmiljö kan bidra med. 
Därmed finns en risk att det blir en tydlig uppdelning av den äldre och den moderna staden.  
 
För att arbeta med integrering av kulturmiljöer kan inte fokus endast kopplas till bevarande. För att 
skapa en levande och sammanhållen stad poängteras betydelsen av förändringar även inom 
kulturhistoriska områden. Tillsammans med detta synsätt betonas att förändringsaspekten i staden inte 
ska bidra till en minimerad bevarandegrad. (Wetterberg 1996, s. 165). Denna syn på kulturmiljöers 
utvecklingspotential och hur fysiska planerare ska förhålla sig till bevarande kan bidra med positiva 
och negativa effekter.  
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En positiv infallsvinkel som möjliggör förändringar inom kulturmiljöer är att det bidrar till ett levande 
kulturarv som fortsätter att utvecklas med samhället. Sådan utveckling kan bidra till att människor 
uppskattar kulturmiljöerna och därmed befolkar dem. En ökad användning av kulturmiljöerna kan 
bidra till en djupare förståelse för platsens historia. Genom att tillgängliggöra och tydliggöra dessa 
kulturmiljöer skapar man även möjlighet för sense of place. Människor kan med hjälp av den ökade 
förståelse för platsen uppleva en känsla av den som därmed även kan kopplas till place and 
placelessness då dessa känslor kan vara både positiva och negativa. Möjlighet till förändring av 
kulturmiljöer kan skapa en mindre uppdelad stad där den äldre och nyare bebyggelsen samverkar på 
naturligt vis. En mindre uppdelad stad kan innebära att fler människor kan uppleva place då området 
besitter fler kvaliteter och kan upplevas mer meningsskapande för fler grupper.  
 
Motsats till positiva egenskaper av förändringar är att kulturmiljöers värden succesivt kan upphöra. 
Om förändringarna sker kontinuerligt kan sådan inställning leda till att viktiga kulturmiljöer inte 
längre visar på samhällsutvecklingen och platsens historia. Därför anses det av stor vikt att 
kommunerna har dokument som tydligt kartlägger hur utvecklingen i sådana områden får ske. Detta i 
syfte att säkerställa viktiga kulturhistoriska värden.  
 
Vilka olika skydd finns det för kulturmiljöer och vilket är mest effektivt? 
Vid arbete med bevarande och skydd av kulturmiljöer finns flertalet lagar som berör ämnet. De som 
främst bearbetar denna fråga är Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och Miljöbalken (SFS 1998:808) men även andra lagar berör ämnet kulturmiljöer och är 
användbara vid specifika frågor. Kulturmiljölagen är övergripande och innehåller bestämmelser bland 
annat om att det är allas ansvar att värna om kulturmiljöer, såväl privatpersoner som olika 
myndigheter (SFS 1988:950). Att lagen tydliggör att det är allas ansvar kan frammana ett kollektivt 
ansvar där alla är medvetna om sin påverkan på kulturmiljöerna och utövar sin aktivitet med 
varsamhet. Vid annat perspektiv till lagens inverkan kan det innebära att den breda 
ansvarsfördelningen bidrar till en ”ansvarscirkel” där man förlitar sig till andras ansvarstagande.  
 
Tillförlitligheten för att andra ska skydda och visa hänsyn mot kulturmiljöer kan därmed medföra att 
individer uppfattar sig själva vara utom ansvar vid sitt specifika projekt. Det kan därför leda till ett 
minskat ansvarstagande då privatpersoner anser det vara myndigheters ansvar att informera och införa 
skydd som tydliggör vad privatpersoner får utföra inom eller i närheten av kulturmiljöer.  
 
I lagen framkommer att det är Riksantikvarieämbetet och landets länsstyrelser som bär det 
huvudsakliga ansvaret för kulturmiljöerna (SFS 1988:950). Då länsstyrelserna ansvarar för länets 
kulturmiljövård kan det uppstå skillnader mellan olika län. Olika länsstyrelser kan vara mer eller 
mindre detaljerade i sina granskningar av detaljplaner och i sin rådgivande roll vilket kan medföra att 
kulturmiljövården kan ha olika innebörd i olika län. Då länsstyrelserna kan ha olika uppfattningar om 
fornminnets betydelse kan därför bevarandet och skyddet av fornminnen även skilja sig i olika län.  
 
Miljöbalken innehåller bestämmelser om bildandet av kulturreservat (SFS 1998:808). Det framhävs 
kritik mot kulturreservat då dessa medför stort antal restriktioner och förbud som kan medföra 
svårigheter vid planering. Kulturreservat kan bland annat innebära svårigheter då dessa kan skapa en 
uppdelning i staden eller området och därmed försvåra arbetet mot en integrerad stad där gammalt och 
nytt möts på lika villkor. (Svensson 2013, s. 381).  
 
En åtskillnad mellan äldre och nyare bebyggelse i en stad kan medföra positiva effekter då det 
tydliggör samhällsutveckling som skett och skillnaderna i levnadsförhållanden då och nu framgår. En 
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tydlighet mellan äldre och nyare bebyggelse kan bidra till karaktäriserande egenskaper som även har 
stor möjlighet att vara tilltalande för flera grupper i samhället. Det kan vara positivt för vissa grupper 
att kunna välja att bosätta sig i ett område som endast innehåller äldre bebyggelse eller endast 
modernare bebyggelse. I områden där det finns en blandning av äldre och nyare bebyggelse finns det 
även arkitektoniska värden från flera tidsperioder som kan bidra till välbefinnande på platsen för flera 
grupper.  
 
Likt de positiva egenskaperna som mötet mellan äldre och nyare bebyggelse kan medföra finns andra 
effekter, exempelvis kulturkrockar. Detta då det tydliggör en kulturutveckling där skillnader mellan 
levnadsförhållanden och bakgrund framgår. Dessa skillnader kan medföra en känsla av vi och dom, 
alltså en fördelning mellan outsiders och insiders.  
 
En metod som kan ligga till grund vid planläggning eller verka som kunskapsunderlag är 
kulturmiljöanalyser. En sådan metod är DIVE – analysen. Denna anger riktlinjer för vad som ska 
analyseras men saknar anvisningar för hur analysen ska genomföras för att det ska vara enkelt för 
kommunerna att anpassa metoden till de lokala förhållandena. (Riksantikvarieämbetet 2009, s. 5). En 
analysmetod som enkelt kan anpassas kan anses vara positivt då även kommuner med begränsade 
resurser kan genomföra sådan analys. Det finns därmed goda möjligheter för alla kommuner att arbeta 
fram en kulturmiljöanalys som kan påvisa de viktiga kulturmiljöerna i kommunen.  
 
En negativ effekt av den enkla mallen för kulturmiljöanalys kan vara att kommuner förbiser 
kulturmiljöer i sitt identifieringsarbete inom kulturmiljöanalyserna. 
 
Dessutom kan det bidra till att viktiga kulturmiljöer inte tas hänsyn till i fysisk planering eftersom 
kulturmiljöerna inte finns med i analysens resultat.  
 
Vid genomförande av intervjuer framkom att det skydd som verkar kraftfullt är detaljplaner. 
Detaljplanerna är bindande och får innehålla bestämmelser om skydd av byggnader, 
bebyggelseområden eller allmänna platser (Nyström & Tonell 2012, s. 61; SFS 2010:900). Då dessa 
planer är bindande kommer en fastslagen detaljplan innebära det skydd som står skrivet i planen. Det 
som kan anses vara negativt med detta skydd och att det är det enda verkliga skyddet, är att 
kommunen väljer att arbeta fram de bestämmelser som ska gälla enligt planen. Vidare kan sådant 
skydd innebära att kulturmiljöer trots allt går förlorade i kommuner som inte tar hänsyn till dem eller 
missar att identifiera dem.  
 
Intervjuer 
I riksantikvarieämbetets utvärdering av arbetet med nya nationella mål för kulturmiljöarbetet 
framkommer att arbetet som landets länsstyrelser utför skiljer sig åt i hur de bidrar till 
måluppfyllelsen. Flertalet länsstyrelser belyser kunskapsluckor och att det behövs tvärsektoriellt arbete 
för att öka medvetenheten om hur dessa mål bör arbetas med samt hur dessa bör tolkas. 
(Riksantikvarieämbetet 2015, s. 4 – 5).  
 
Vid intervju med Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län framkommer att utbildning 
är viktigt och att det behövs mer av detta. Dels för dem själva, dels för kommuner och allmänheten för 
att öka insikten om kulturmiljöer. Länsstyrelsen Örebro län framför att man vill arbeta med att 
utveckla invånarnas förståelse och uppskattning av kulturmiljöer, men att det i nuläget inte finns tid 
för detta. Vid Länsstyrelsen Gotlands län anser man det istället inte endast vara länsstyrelsens ansvar 
att bidra med kunskapsunderlag. Det bör vara kommunens och de som förvaltar och berörs av 
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kulturmiljöer som vid intresse ansvarar för kompetensutveckling. Länsstyrelsen Gotlands län arbetar 
med de gamla riksintressebeskrivningarna för att göra dem enklare för kommunen att tolka och 
använda och därigenom bidra till ökad kompetens om kulturmiljöerna i kommunen.  
 
Skillnaden i uppfattning om länsstyrelsens ansvar att bidra till ökad kompetens i dessa frågor framgår i 
jämförelsen mellan dessa två län. Ett av de nationella målen för kulturmiljöarbetet är att människor ska 
vara delaktiga och ha möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön (Riksantikvarieämbetet 
2018e). I uppfyllelsen av detta mål kan det anses ingå utbildning om kulturmiljöer vilket därmed kan 
innebära att länsstyrelsen bör ha ansvar för utbildning. Då länsstyrelsen ska ha särskilt ansvar för att 
målen uppfylls.  
 
Vid intervju med tjänsteperson från Samhällsbyggnad Bergslagen framkom att 
kulturmiljöbedömningar är svårare än exempelvis bedömning av buller då det inte finns några mätbara 
nivåer för vad som är tillåtet att göra. Inom kulturmiljön handlar det till stor del om att göra 
bedömningar från fall till fall av tjänstepersoner.  
 
Denna bedömning från fall till fall kan innebära att det är stora skillnader beroende på vem som utför 
en plan. Det framkommer även i intervjun med Samhällsbyggnad Bergslagen att länsstyrelsen skulle 
kunna vara tydligare i sin rådgivande roll för att på så sätt skapa större förutsättningar för mindre 
kommuner att värna om kulturmiljöer. Eftersom mindre kommuner ofta inte har någon sakkunnig 
inom dessa frågor. Samhällsbyggnad bergslagen framhåller att det behövs en ökad dialog och 
kunskapsspridning för att kommuner ska nå förståelse för vad de får reglera i detaljplaner. En ökad 
dialog och vägledning från länsstyrelsen vid planläggning kan innebära att fler kulturmiljöer tas i 
beaktning och att dessa utvecklas med resterande stad.  
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6. Resultat 
Utifrån ovanstående text framkommer att det skydd som finns för kulturmiljöer är detaljplaner. Det är 
i dessa som kommuner kan besluta om vilket hänsynstagande de ska lämna specifika miljöer. Utöver 
detaljplaner finns byggnadsminnen och riksintresse som kan påpeka för kommuner vilka värden som 
finns och hur viktiga de kan bedömas vara. Dessa hjälpmedel bör ses som ett gott underlag för 
kommunerna att kunna identifiera kulturmiljöer.  
 
Det finns en motvilja bland somliga fysiska planerare att ta kulturmiljöerna i beaktning vid 
planläggning då det anses försvåra utvecklingen. Detta synsätt kan bidra till konsekvenser vid 
bevarande då de utelämnas vid vidareutveckling av omkringliggande områden. Det blir därmed en 
uppdelad stad. Vid bedömningen att kulturmiljöer inte har utvecklingspotential kan konsekvenserna 
bli ett avtagande kulturarv. Det är därmed viktigt att kulturmiljöerna ses som en resurs och att dessa 
miljöer kan utvecklas i den utsträckning att det inte skadar eller tar bort de kulturhistoriska värdena.  
 
I Kulturmiljölagen framkommer att alla ansvarar för kulturmiljöerna, såväl myndighet som kommuner 
och privatpersoner. Denna breda och generella ansvarsfördelning kan bidra till en minskad 
ansvarsuppfattning och det bör därför ske ett förtydligande av vad lagen innebär för alla aktörer. 
Lagstiftningen bör även förtydligas i avseendet vilket hänsynstagande som ska lämnas vid 
riksintressen. Områden som utnämnts riksintresse innehåller värden som visar på landets historia och 
det bör följaktligen finnas en tydlighet om att dessa miljöer ska tas hänsyn till vid planläggning.  
 
Det behövs tydligare arbetssätt för hur hänsyn till kulturmiljöer kan säkerställas. Exempelvis kan en 
tydligare beskrivning av hur en kulturmiljöanalys ska utföras, istället för vad den ska komma fram till, 
bidra till att kommunen framhäver kulturmiljöer som annars skulle förbises.  
 
Som framhävs i utvärderingen av de nationella målen för kulturmiljöarbetet samt intervjuerna med 
Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län behövs förtydligande för vilket ansvar 
länsstyrelserna ska ha. Detta är framförallt tydligt i frågan om utbildning av kommuner och invånare. 
Det behövs därför utbildningsinsatser om kulturmiljöer och arbetet med det för både länsstyrelser och 
kommuner, men även privatpersoner för att dessa ska veta var de ska vända sig vid frågor. 
Länsstyrelsen bör få utbildning och därmed skapa en kulturmiljövård som är generellt gällande för 
hela landet. Detta kan bidra till att de skillnader som kan uppstå i bedömningen av kulturmiljöns värde 
blir mindre samt att kommuner i länen får samma möjligheter till hjälp och råd från länsstyrelsen.  
 
Det bör även finnas ett bredare samarbete mellan kommun och länsstyrelse för att på så sätt skapa en 
ökad möjlighet för kommunerna att bedöma vilka kulturmiljöer som finns samt vilken hänsyn som ska 
tas till dem.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Gotlands län 
• Vilka olika arbetssätt finns det för att skydda kulturmiljöer?  

 
• Hur ser ni på att skydda det med riksintresse för kulturmiljövård?  

- Finns det svårigheter med detta?  
- Är det svårt att vidareutveckla dessa områden? 

 
• Hur fungerar skyddet genom bildandet av kulturreservat? 
 
• Hur fungerar skyddet som en byggnad får genom byggnadsminnesförklaring? 
 
• Finns det andra typer av skydd som är bra? Och är dessa i så fall bättre eller sämre? 
 
• Hur fungerar det när en kommun gör en detaljplan där det finns områden som kan vara aktuella för 

kulturmiljövården? Anser ni att kommunerna i stor utsträckning ser till kulturmiljöer i sina planer?  
 
• Hur ser man på moderna kulturarv och hur bestämmer man vad som ska klassas som kulturarv?  
 
• Kan en kommun själv definiera vad som är en kulturmiljö och inte? Kan de i så fall enligt sin 

uppfattning bestämma att riva detta och sedan mena att det inte utgjorde kulturmiljö? 
 
• Hur ser man på kulturvärden inom organisationen och på den lokala nivån? Hur ser kunskapen ut 

gällande vad som är kulturmiljö och vad som bör bevaras?   
 

• Vad kan ni i ert arbete vid granskning av planer yttra om kulturmiljön? Hur stort inflytande anser 
ni er ha för hur kommunerna väljer att möta kulturmiljövärdena i sina planer? 
 

• Vad kan ni er i roll som länsstyrelse bidra till gällande bevarande? 
 

• Vad behövs för att arbetet med kulturmiljövården ska utvecklas? 
 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för kulturmiljöer? Nackdelar med skydd? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide Samhällsbyggnad bergslagen 

 
• Vilka olika arbetssätt finns det som man vid samhällsbyggnad bergslagen arbetar med? 

 
• Hur ser ni på områden som är utnämnda som riksintresse för kulturmiljövård? 

 
• Hur ser ni på att skydda områden genom kulturreservat och vad innebär kulturreservat för den 

fysiska planeringen? För- och nackdelar? 
 

• Hur fungerar planeringen av att område som innehåller byggnadsminnen? Exempelvis 
svårigheter som kan uppkomma? 

 
• Hur ser ni på kulturmiljöer och hur identifieras dessa vid planläggning? 

 
• Hur ser man på moderna kulturarv?  

 
• Hur ser kunskapen ut gällande kulturmiljöer och vad som klassas som det?  

- Finns det kunskapsluckor? 
- Finns det en generell kunskap om kulturmiljöer eller finns det en tjänsteperson med mer 

expertis om detta? 
 

• Vilka utvecklingsmöjligheter anser ni det finnas för områden som markerats som 
kulturmiljöer och byggnadsminnen? Försvårar detta ert arbete med att integrera hela staden? 
 

• Vad anser ni behövas för att arbetet med kulturmiljöer ska bli enklare? 
-   Är informationen och rådgivningen från länsstyrelsen tillräcklig eller behöver denna 
utvecklas? 
- Behövs det fler informationsmöten om kulturmiljöer och hur lagstiftningen som berör 

denna ska tillämpas? 
 
 
 


