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Sammanfattande resultat
Projektets analys av olika värdeperspektiv på "det historiska" understryker å ena sidan behovet av
fokus på kulturarv i planeringen som visar att betydelsen av fysiska forändringar inte är självklar.
Med ett aktivt deltatagande av de människor som berörs av olika drastiska strukturförändringar,
och en framåtsyftande planering som beaktar deras synpunkter, torde utvecklingen inte behöva
upplevas med oro, förlust och brist på inflytande. Genom att ta fasta på det som kallas immateriella aspekter på kulturmiljö, det vill säga ett kulturarv i form av berättelser om det som varit,
skulle det kunna bli möjligt att forma den "nya kulturmiljön" så att den också kan integrera de
gamla traditionerna. Vår undersökning har visat att det är viktigt att lyssna på olika grupper i
samhället då det gäller att få fram vad man finner värdefullt i miljöerna.
Projektets slutsatser visar å andra sidan också på några av kulturarvsplaneringens fallgropar.
För det första har vi våra delstudier kunnat visa, och därmed bekräfta, hur användningen av
"historien" inte bara använts för positiva identitetsprocesser, utan också för att utesluta andra och
därmed visa på skillnader mellan "oss" och "dem", vilket också bekräftas i den alltmer omfattande kritiska kulturarvsforskningen. Kulturarvets bakomliggande motiv, bruk och effekter genom historien har gjorts tydl igare, bland annat av Laurajane Smith i boken Uses of Heritage
2006. Olika tolkningar och betydelser av kulturarvet låter sig inte sammanfogas till en harmonisk
helhet.
För det andra kan vi också i vårt material skönja den allmänna tendensen till politiskt och instrumentellt bruk av kulturarvet som produktivkraft. Ett exempel är det "platsskapande" som blivit en
del av städers marknads-föring, en allt vanligare strategi för att stärka den lokala ekonomin, speciellt där den handel och service tar över efter industrin. Paradoxalt nog kan kulturarvsplanering
insatt i ett sådant politiskt sammanhang snarast sägas undertrycka den lokala kulturens egen utveckling. Det som av en utomstående betraktare enkelt kan kännas igen och marknadsföras som
kulturarv premieras, framför de ofta subtila, komplexa och ibland motstridiga lokala tolkningarna.

Bakgrund och syfte med projektet
Med syfte att undersöka hur stora strukturomvandlingar som resulterar i drastiska fysiska förändringar också förändrar människors kulturmiljö etablerades en forskargrupp år 2007. Frågorna i
projektet har kretsat kring hur kulturmiljön både förändras av och förändrar såväl fysiska som
sociala och kulturella värden i samhällen under stort omvandlingstryck. Projektet utgick bland
annat från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag som var inriktat på att följa utvecklingen i
malmfålten ur kulturmiljösynpunkt

Kortfattad teori och metoddiskussion
Uppgiftens komplexa karaktär med analys av såväl planeringsbedömningar och miljökonse kvensbeskrivningar, som förändringarnas betydelse for olika grupper i samhället, innebar att ett
tvärvetenskapligt angreppssätt var nödvändigt. Forskargruppen bestod av forskare från Kungliga
Tekniska högskolans institution for samhällsplanering och miljö, Institutionen for kulturvård vid
Göteborgs universitet samt från etnologiämnet vid Stockholms universitet och Nordiska museet.
En av våra huvudfrågor kom att bli hur respekten för olika värderingar av kulturmiljön skall
kunna forenas med den utveckling av samhället som industrin på orten kräver. Vår avsikt var att
främja en analysmetod där det blir möjligt att hantera komplexiteten genom att olika medborgare
ges möjlighet till inflytande i planeringsprocessen. Då kan inte gamla värden tas för givna vad
gäller kulturarv, landskap eller arkitektur. Vi ser i projektet kulturmiljö som synonymt med människors hela livsmiljö och utgår från att det finns olika miljöer på samma plats utifrån olika gruppers tolkningar. En domän för dessa olika tolkningar ligger i historiserings- och kulturarvsprocesser, där vissa objekt och företeelser ges en särskild ställning genom att bli betraktades och behandlade som kulturarv.
Kulturmiljövården har utvecklat allt fler begrepp och redskap i ett skifte från ett perspektiv på
kulturmiljö som något avgränsat som skall skyddas från förändring, till en tidsdimension i hela
landskapet, vilket innebär att även s.k. vardagsmiljöer och "bortglömda" eller "icke önskvärda"
miljöer omfattas. En förutsättning som också inarbetats i kulturvårdens teori i allt högre grad är
ett ökat medborgarinflytande när landskapets värden definieras. När dessa förhållandevis nya
synsätt skall omsättas i planering finns dock i realiteten en mängd svårbemästrade problem.
Det handlar till exempel om att kulturvårdens begrepp och teorier till del fortfarande är otillräckliga för att riktigt fånga komplexiteten i dagens samhälls- och planeringssituation. Ett andra problem handlar om motsättningar mellan kulturvårdens (nya) målsättningar och synsätt å ena sidan,
och den instrumentella planeringens krav och de allmänna planeringsforutsättningarna å den
andra. Ett tredje handlar om bristen på adekvata analysmetoder som kan operationalisera ett
funktions- och värdebaserat synsätt på Landskapet.

I en miljöbedömning ska den betydande miljöpåverkan beskrivas som kan uppstå bl.a. på kulturarvet inklusive det arkitektoniska och arkeologiska arvet och landskapet. Påverkan kan vara direkt eller indirekt, kortsiktig eller långsiktig, av engångskaraktär eller kumulativ. För strukturella
förändringar handlar påverkan inte bara om direkta fysiska konsekvenser för kulturmiljön utan
kanske främst om indirekta konsekvenser, orsakade av forändringar som inverkar på kulturmiljöns fortlevnad och kontinuerliga utveckling- här kallat för kulturarvsprocesser.
Projektet har utgått från en samlande modell (Olsson 2004, Olsson och Hasic 2005) for att analysera konsekvenser i tid och rum. Utgångspunkten var att strukturella forändringar i grunden är
långsiktiga och dess effekter eller konsekvenser därigenom bör utvärderas i ett långt tidsperspektiv. Modellen omfattar följande aspekter:
•
•
•

EGENSKAPER: miljöns fysiska gestalt (materiell aspekt) - användning, förståelse och upplevelse av miljön (immateriell aspekt).
RUM: direkt berört område - indirekt berörda områden i omgivningen.
TID: momentant eller kortsiktigt-långsiktig process.

Ett tidigt konstaterande i projektet var att en analys av konsekvenser för kulturmi ljöns vidkommande är beroende av vilka perspektiv på kulturmiljön som är vägledande för en sådan analys.
En slutsats var att modellen därför borde kompletteras till att även omfatta.foreslällningar om
framtiden ochförhållningssätt till detförjlutna. Olika aktörer, intressen och grupper i samhället
kan förväntas skilja sig åt i deras perspektiv. Analys av konsekvenser är således i slutändan helt
beroende av olika aklörers perspektiv. och en utmaning är att omfatta dessa ol ika perspektiv i
analysen.
Projektet har bedrivits genom explorativa fallstudier, där generaliserbarheten ligger i utvecklingen av perspektiv och begrepp. De metodiska angreppssätten har varit flera och innefattat etnologisk intervjumetodik och tolkning, diskursana lys med fokus på histori sering, historisk källkritik,
stadsmorfologisk analys, urbanteoretisk fallstudiemetodik, spatial synaxanalys och aktör nätverksteoretisk analys.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektets huvudstudie utfördes som en flerfallsstudie av Kiruna och Malmberget, belägna inom
de så kallade Malmfålten.
Kiruna har uppmärksammats både nationellt och internationellt för sin plan att "flytta en stad", i
samband med gruvans planerade expansion. Kiruna planlades och bebyggdes vid förra sekelskiftet. LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm, hade intresse för samhällsbyggnadsfrågor och
ett umgänge bestående av flera av den tidens kända arkitekter och konstnärer, varför Kiruna redan från början anlades som en svensk mönsterstad i fjällvärlden. Under hela 1900-talet har sedan
intresset bland kända arkitekter att bidra till utformningen av stadsbilden fortsatt. Parallellt har
värden och normer för vad som är värdefull bebyggelse formulerats och en bild av staden har
kanoniserats.
I skuggan av Kiruna finns Malm berget. Där har betydligt större förändringar skett vilket vi dokumenterat i den första delen av vår undersökning. Den inriktades på historiens betydelse i kulturmi ljöförvaltningen, men också på den riskhantering som det innebär att förvand la människors
livsmiljö. Vi valde att börja våra undersökningar där eftersom intresset fö r vad som hände i
Malmberget verkade så litet samtidigt som ansvariga tjänstemän på LKAB och i kommunen menade att här fanns en så stor förändringsvana att problem inte skulle uppstå på samma sätt som i
Kiruna. Större delen av det som en gång var centrum i Malmberget finns nu i den grop som vuxit
sig allt större under de senaste decennierna. Hur detta förändrat människors miljö har alls inte
uppmärksammats på det sätt som nu sker inför den framtida förändringen av Kiruna.
Flera förvandlingar har ägt rum i malmfå lten från uppgång till nedgång, från samhällens tudelningar till att hela centrum försvunnit eller skall förflyttas. Förvandlingar är det konstanta i samhällen som är så beroende av den naturresurs som malmen utgör. Utan malmen inget samhälle
över huvud taget. Den första förvandlingen skedde då samernas marker och näring utmanades av
nybyggarna som anlade industrisamhällena. Därefter har gruvsamhällena gått förvandlingar till
mötes då man trott att verksamheten skulle försvinna som på de flesta gruvortema i de sydligare
delarna av Sverige, för att sedan åter växa och tvingas förvandlas igen.

Kulturarvsprocesser i människors livsmiljö
Vi har fokuserat på hur männi skor upplever förändringarna. Vi har då bland annat funnit en kulturarvsprocess, som kan beskrivas som en förvandling från materiellt kulturarv till immateriellt.
Då den stora gropen skapats i Malmberget till foljd av gruvdriften, har en berättartradition om
den goda "Malmbergsandan" utvecklats paralle llt med att kyrkor, biografer, fo lkets hus, butiker
och bostäder försvunnit ner i Gropen. Vi har emell ertid också kunnat konstatera att det finns stora
ski llnader i den identitet som formas av och på platsen, beroende på vem det är som berättar. Kulturarvsprocesser måste studeras i relation till en rad olika tillhörigheter såsom kön, klass, generation och i de här områdena inte minst i forhållande ti ll huruvida man är renägande same eller beroende av gruvan for sitt arbete.
Vad som är värt att fl yttas tror vi är en mindre bety delsefull fråga än vad det betyder för människor att samhällen delas ell er att deras kulturmiljö som boende och livsmilj ö nedvärderas e ller
negligeras. I tidningsartiklar från Kiruna beskrivs exempelvis hur man skyr en förändring som
leder till den forslumning av delar av samhället, som man menar skett i Mal mberget
Människors identifikationer på en plats och platsens identitet och betydelse beror både på p ersonliga erfarenheter och på fo reställningar om platsens historia. Om perspektiven på kulturarvet vidgas från att ses som en restriktion till att omfatta människors uppfattningar o m en plats, kan den
historiska tolkningen komma in som en möjlighet redan i planprocessen. En diskussion om hur
kulturarv skapas inrymmer därmed också en diskussion om hur framtidens plats skapas.
l fokus för vårt intresse stod livet i Malmberget, eller vår bild av hur det kan ha levats under olika
tider. V i har lyft fram ofta forbisedda faktorer såsom hur det privata livet skiktar staden olika
beroende på vilket kön eller vilken ålder som avses. Platsen framträder på ol ika sätt beroende på
vilken social eller ekonomisk verklighet tolkningen utgår ifrån, eller om man utgår från en bofast
eller en rörlig befolkning. Vi har också visat hur livet ter sig då det kopplas till olika tidsprocesser.

En central fråga i vår forskn ing var hur lokala kulturarvsprocesser skulle kunna studeras som en
del av större samhällsförändringar. Med begreppet kulturarvsprocesser menade vi då, i vårt försök att utveckla en metod för samhällen i rörelse, de processer som både formar och omformar
människors kulturmiljöer i form av såväl den fak tiska fysiska omgivningen, som de minnen och
berättelser som knyts till olika miljöer.
Det vi framfor allt har rangat genom att fokusera på olika sätt att betrakta det fo rflutna, är att kontinuiteten till det forfl utna tenderar att gå förlorad, utarmas och trivialiseras, då man bygger framtiden. Vi finner också att kulturmiljöaspekterna inte beaktats i sin fu lla vidd i planeringssammanhang och i den offentliga kulturarvsförvaltningen. Över huvud taget förefall er planeringen lida
brist på såväl lokal förankring som långsiktighet.
Om man vill se en socialt hållbar kulturellutveckling i kulturmiljön, betraktad som en lokalt värdefull minnesresurs, krävs forändringar i synsätt. Dels måste synen på vad som är kulturarv ständigt forändras och utvecklas i takt med att samhället fdrändras, dels måste berättelserna om kulturmiljön återspegla den komplexitet som finns i det omgivande samhället. Om inte detta sker
stagnerar kulturarvet och riskerar att marginal iseras i stället för att bli den resurs som det är i
samhällsplanering och utveckling.

Men konsekvenserna kan bli ärum mer tillspetsade. Med en låst och endimensionell syn på kulturmiljön kommer den offentliga kulturarvsförvaltningen inte bara att reducera kulturmiljön till
en ekonomisk resurs, utan också att direkt osynliggöra kulturmiljöns betydelser och värden för de
människor som brukar den. Då frånhänder förvaltningen sig också ett demokratiskt inflytande
över processerna, vilket framkom i våra studier i Malmberget Medborgarna såg sig där inte ha
särdeles stora möjligheter att påverka besluten om Malmbergets framtid. Traditionellt har LKAB
fattat de avgörande beslut som påverkat samhällets framtid och fortfarande dröjer det kvar en
förväntan att de skall göra det även framöver, samtidigt som den offentliga planeringen inte har
långsiktiga perspektiv.
När disponenten flyttade från samhället förändrades synen på historia och kulturarv. De sociala
relationerna i ett samhälle med ett dominerande företag präglades inte längre av en vardaglig relation mellan bolagsdirektörer och gruvarbetare. Styrningen i det globala företaget sker i fjärran,
medan den lokala befolkningen fortfarande har att hantera den lokala miljön. Kulturella aspekter
på miljön ger inte längre någon vinst för företaget, varför de möjligen inte heller är benägna att
betala för infrastrukturen i Malmberget på samma sätt som tidigare. Kommunen har bitvis tagit
över det som företaget tidigare ansvarade för. Kommunalrådet talar till exempel om behovet av
att bygga nytt badhus och ny ishall, men uttrycker förväntningar om att LKAB ska vara med och
finansiera satsningarna.
Det är inte någon snabb process som gjort att Malmberget idag präglas av avveckling med förlustperspektiv.
Redan på 1960-talet började rationaliseringen av gruvindustrin och antalet arbetare och tjänstemän som behövdes minskade successivt alltmer. Municipalsamhällets upphörde 1960. Sista
malmtåget rullade iväg från stationen i Malmberget 1962. Samtidigt säger flera av kommunens
tjänstemän att det då gjordes en utmärkt generalplan, men den genomfördes aldrig. Brytpunkten i
Malmbergets utveckling kom på 1970-talet då alltmer av den centrala bebyggelsen försvann.
Gropen i form av industriell utveckling breder ut sig, folk flyttar, servicen försämras och utflyttningen accelererar. Rädsla, ilska eller oro blandas med nostalgiska berättelser om hur bra s amhället var förr. En särskild Malmbergsanda försvann, vilket av några tidfästs till 1980-talet, medan många andra menar att den lever kvar. Intressekonflikter mellan LKAB och invånarna tar sig
så småningom uttryck i såväl överklaganden ti ll miljödomstolen som i tidningsartiklar. Ambivalensen mellan strukturella förändringar som främjar ekonomisk utveckling på en global och nationell nivå och kulturarvsprocesser på lokal nivå blir allt tydligare.
Projektets analys av olika värdeperspektiv på "det historiska" understryker å ena sidan behovet av
fokus på kulturarv i planeringen som visar att betydelsen av fysiska förändringar inte är självklar.
Å andra sidan visar våra slutsatser också på några av kulturarvsplaneringens fallgropar.
Vi har i våra delstudier kunnat visa hur användningen av "historien" inte bara använts för positiva
identitetsprocesser, utan också för att utesluta andra och därmed visa på skillnader mellan " oss"
och "dem", vilket också bekräftas i den alltmer omfattande kritiska kulturarvsforskningen. För
det andra kan vi också i vårt material skönja den allmänna tendensen till politiskt och instrumentellt bruk av kulturarvet som produktivkraft. Ett exempel är det "platsskapande" som blivit en del
av städers marknadsföring, en allt vanligare strategi för att stärka den lokala ekonomin, speciellt

där den handel och service tar över efter industrin. Paradoxalt nog kan kulturarvsplanering insatt i
ett sådant politiskt sammanhang snarast sägas undertrycka den lokala kulturens egen utveckling.
Det som av en utomstående betraktare enkelt kan kännas igen och marknadsföras som kulturarv
premieras, framför de ofta subtila, komplexa och ibland motstridiga lokala tolkningarna.
Om fokus riktas mot riskhantering i kulturmiljön kan kultur beskrivas som det kitt som förenar
människor, som skapar både tillhörighet och närhet. Med kulturens hjälp kan människan skapa
balans i tillvaron. Det ger argument för en aktiv planering av såväl kulturmiljön, som är människans historiska avtryck i landskapet, som av det immateriella kulturarvet i form av berättelser
och sammanhang som historien lämnat åt oss att förvalta. Men kulturen kan också vara avgränsande och skapa utanförskap och avstånd, och det finns alltid potentiella spänningar mellan olika
individuella och gruppvisa kulturarv. Utan en noggrann och underbyggd uppmärksamhet v id
dessa frågor riskerar kulturarvsplaneringen att mer bli ett problem än en möjlighet.
Gruvdriften i fallet Malmberget var den kultivering av naturförhållanden på platsen som så småningom skapat den kulturmiljö som ratt karaktäristiska drag i såväl bebyggelse som i en särskild
Malmbergsanda, men också i en speciell kulturell kompetens att hantera förändring. I Malmberget har alltid fmmits en beredskap att flytta när gruvdriften krävt det. Men först nu har utvecklingen blivit sådan att det handlar om att flytta.från Malmberget Kanske handlar det om att flytta
hela samhället. Vad är det då man riskerar att förlora? Är det en unik bebyggelsestruktur eJler
unika byggnader? Vilka skall i så fall väljas ut? För några är det viktigaste bolagsområdet, för
andra är det den egna villan och någon tycker till och med att Fokushuset och centrumområdet
tillsammans med sportanläggningarna och Folkets hus är det viktigaste. Ofta berör risken något
mer immateriellt som berättelser, kunskaper och möjligheter. Någon betonar att det är arbetarkulturen i Malmberget som måste bevaras. Gemensamt för alla som kallar sig malmbergsbor, vare
sig de är utflyttade och nu kallar sig "gamla malmbergare" eller de som bor kvar är dock att de
alla betonar betydelsen av en speciell malmbergsanda.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Svaren på frågan om historien antyder att det finns rätt förutbestämda uppfattningar om vad kulturmiljö och kulturarv skall vara och hur de kan behandlas i planeringen. Sådana fasta definitioner finns inte bara i allmänna föreställningar, utan är också mer eller mindre inbyggda i den offentliga kulturarvsförvaltningens egna traditioner och verktyg. Även om utvecklingen under flera
decennier gått mot ökad integration och demokratisering av kulturarvsfrågorna, så kvarstår ett
antal fundamentala motsättningar att hantera.
Förväntningarna på kulturarvet ökar nämligen ständigt. Gregory Ashworth som forskar om kulturarvsplanering, har bland annat i antologin Public places, public pasts 2007 visat hur offentliga
kulturarvet idag skall uppfylla en mängd ofta motstridiga syften. Målkonflikter och osäkerhet
kring lämpli ga arbetssätt har tilltagit. Bland motsättningar som lyfts fram tidigare i våra texter
finns de dubbla målen att både använda kulturarvet som en attraktionsfaktor för turism och industri, och samtidigt tillfredställa lokala sociala och kulturella behov hos invånarna. Den offentligt
arrangerade kulturarvsprocessen skall dessutom både syfta till utvecklingen av kollektiva minnen,
och samtidigt stärka och bejaka komplexitet, mångfald och motsättningar i och kring kultum1iljön. Några samstämmiga modeller för att sammanfoga dessa olika målsättningar finns idag inte.

Det finns med andra ord motverkande sätt att se på kulturmiljö och kulturarv, i både praktiken
och teorin, som leder till såväl vinst som förlust. Hur strukturella förändringar skall värderas för
att skapa underlag för ändrade planeringsrutiner där olika dimensioner av kulturmiljöfrågorna
kommer in tidigt i pl anprocessen är en fråga som återstår att besvara, men vår undersökning i
Malmberget kan fungera som en utgångspunkt för att diskutera strukturella förändringar och kulturarvsprocesser i generella termer i olika regionala och lokala sammanhang.
Bevarandets och utvecklingens problem och möjligheter måste beaktas parallellt- allt för ofta har
bara problemen diskuterats. Omladdningar sker på olika sätt beroende av vems och vilken historia det är som kommuniceras i det offentliga minnet. Det finns en stor medvetenhet om de hot
mot kulturarvet som markexploatering utgör, mindre om vad som händer när det inte finns berättelser, talesätt, minnen och visioner som relaterar platsen till kulturarvet. Platser får sin innebörd
av det vi tillskriver dem och förknippar dem med. De skapas av den tid och de sociala värden
som skrivs in i dem. På så sätt kan Gropen i Malmberget sägas vara viktig att bevara. Alla har
något att berätta som förknippas med gropen. Här finns allt det som beskriver det samhälle som
skapade Malmbergets storhetstid och den så kallade Malmbergsandan.
Kaptensgropen i Malmberget har påverkat samhället sedan mitten av 1960-talet. Hela kvarter har
försvunnit, gator. vägar, bebyggelse och inte minst urbana miljöer såsom Folkets hus, biografer,
skolor och andra offentliga samlingsplatser. Malmberget har alltså under en relativt lång period
på snart ett halvt sekel haft en negativ utveckling ur kulturmi lj ösynpunkt då kvaliteten i människors livsmiljö försämrats både vad gäller boende och service. Rasriskområdets successiva utvidgning har inneburit att orten Malmbergets tidigare stolta identitet som den urbana miljön i
kommunen förbytts till ett utkantsområde med en alltmer negativ identitet. Kvar lever i stället
berättelserna om det framgångsrika Malmberget, inte minst bland den äldre delen av befolkningen. Utifrån berättelserna kan man också forma framtiden.
Det exemplariska urbana mönstersamhälle som en gång fanns i Malmberget, finns idag mest kvar
som något man talar om. Kanske är det detta, som kallas malmbergsandan, som är viktigare att
bevara än enskilda fysiska mi ljöer. Andan innebär att man lyssnar på medborgarna som betonar
att sammanhållning och solidaritet är det som alltid präglat samhället. Med ett aktivt deltatagande
av de människor som berörs av flytten, och en framåtsyftande planering som beaktar deras synpunkter, torde utvecklingen inte behöva upplevas med oro, forlust och brist på inflytande. Genom
att ta fasta på det som kallas immateriella aspekter på kulturmiljö, dvs. ett kulturarv i form av
berättelser om det som varit. skulle det kunna bli möjligt att bygga upp en ny kulturmiljö på de
gamla traditionerna. Vår undersökning har visat att det är viktigt att lyssna på olika grupper i
samhället då det gäller att få fram vad man finner värdefullt i miljöerna. Det är också av betydelse att få klart för sig hur den rådande synen på vad som är värdefullt vuxit fram och kanoniserats.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
Projektet kan relateras till en "kommunikativ vändning" inom såväl kulturarvs- som planeringsteoretisk forskning, och som också i hög grad idag präglar diskussionen inom kulturarvssektor

och planering. Viktiga arbeten inom kulturvårdsområdet är till exempel Tunbridge & Ashworth
( 1996) ochMunos-Vinas (2005).
Kulturarv är enligt de fl esta teoretiker idag en samtidsprodukt som skapas av historia (Tunbridge
& Ashworth 1996, 20) vilket medfor att kulturavet är "subjective and filtered with reference to
the present" (Harvey 2008, 20). Ytterligare en viktig utgångspunkt i projektet är att kulturarv,
foruto m att vara en samtidsprodukt har såväl en materiell som en immateriell dimension, och att
dessa båda är tätt sammanlänkade och i de flesta fall ömsesidigt beroende (se till exempel Smith
2006, 13, 44).
Att istället for kulturarv tala om en kulturarvsprocess betonar såväl dess samtidsorientering som
dess föränderlighet. Ledande forskare foku serar här i huvudsak på kulturarv som en "cultural
process that engages with acts of remembering t hat work to create ways to understand and en gage
with the present" (Smith 2006, 44) vilket också har politiska implikationer. Detta har varit tydligt
i våra fallstudier i såväl Kiruna och Malmberget som i Gamlestaden. Kulturarvsprocessen kan
beskrivas som en tolkande, skapande och omskapande process, präglad av forhandling mellan
olika aktörer. Såsom pol itisk aktivitet kan kulturarvsprocessen också direkt ges en framtidsinriktad dimension. Vad och hur vi i vår samtid väljer att minnas är i högsta grad beroende av hur
detta samspelar med förväntningar och överväganden om framtiden (se till exempel Harvey 2008,
32).
Ett perspektiv på kulturarvsprocesser som vi behandlat i projektet rör ku lturarvets egen förändring, såväl materiellt som immateriellt. En fysisk miljö fOrändras oupphörligen, antingen genom
mänsklig påverkan eller på grund av naturens gång. De betydelser som kan knytas till den fysiska
miljön forändras också kontinuerligt, och flera olika betydelser kan ofta existera parallellt. En
plats eller byggnad eller verksamhet kan innebära helt olika saker fo r olika människor beroende
på tidigare erfarenhet, ålder, forkunskaper och så vidare. Dessutom kan det vara så att den fysiska
miljön forändras utan att dess innebörd förändras, medan - å andra sidan - den fysiska miljön kan
vara i stort sett eforändrad samtidigt som dess innebörder förnyas (se till exempel Olsson &
Storm, 20 12).
När det gäller kulturarvsprocessernas relation till större strukturella förändringar identifierade vi
ett antal möjliga skärningspunkter, och som kan relateras till den internationella litteraturen och
forskningen. Fem av dessa behandlas något mer ingående nedan.

l. Kulturarv som en positiv produkt och kul/urarvsprocesser som en molkraft när samhället förändras
I projektet har vi kunnat konstatera att kulturarvsprocesser kan vara en strategi for att hantera
smärtsamma effekter av strukturella förändringar, såväl på individuell som på kollektiv nivå.
Andra forskare har gjort liknande observationer kring hur ku lturarv- som något förlorat förflutet
- kan komma att representera trygghet, stabilitet, kanske till och med en flyktmöjlighet från det
nya, i en nostalgisk hemlängtan till det som inte längre är sig likt. En lokal identitet i gungning,
kanske på grund av nedlagda arbetsplatser, övergivna bostadsområden, en krossad ideologi, kan
söka stöd i en kulturarvsprocess (se till exempel Ryberg 2008).
En strukturell forändring kan också tvärtom leda till att svåra/icke önskvärda kulturarv/kulturmiljöer skapas; platser och minnen som många helst vill glömma. Det kan till exempel

vara miljöer och symboler för förtryck, krig, tungt arbete och andra svåra eller tvetydiga förhållanden. Kulturarvsprocessen kan då, istället för att landa i nostalgi och saknad, leda till att positionera samtiden som ljus och hoppfull i relation till det som varit. Detta att ställa det förflutna
mot en fond av framsteg kan gälla såväl för dem som helst vill glömma, som fö r dem som vill
värna minnet av det svåra. Dessa bägge skilda kulturarvsprocesser kan benämnas historiebruk
med karaktärerna "guldålder" (att allt var bättre förr) respektive "framsteg" (vi går mot ständigt
bättre tider), (se till exempel Koselleck 2004, Aronsson 2004).
Strukturella förändringar kan också leda till kulturarvsprocesser eftersom saker, miljöer, tankemönster blir överflödiga, förlorar sin ursprungliga funktion och vi därför måste förhålla oss till
dem. Utpekande av kulturarv är i denna situation en möjlighet, glömska och bortväljande är en
annan. Ruinen och förfallet som vanitasmotiv, förändringsestetik och antinormativ oordnad miljö
är en aspekt av det sistnämnda (se ti ll exempel Edenser 2005). För oanvända stadsmiljöer och
deras framtid mer allmänt, se Nefs (2006) och Schiffer (2005).

2. Konflikter i kulturarvs-processer, i artikulation ochförhandling om "kanon "
l våra studier har vi sett hur strukturella förändringar kan framkalla kulturarvsprocesser präglade
av konfl ikt, av maktkamp mellan olika aktörer kring hur minne och historia ska ges fysisk form
och betydelse i landskapet eller det urbana rummet.
Forskning som handlar om maktfrågor och om olika konkurrerande narrativ, finns till exempel
hos Hope Alkon (2004) med exempel från Kalifornien, Hale (2001) med exempel från Cornwall
och Jacobs ( 1994) med exempel från London.
Förhandlingar om vad som ska räknas som kulturarv, eller om vilken tolkning som ska dominera
på en kulturarvsplats, är ett ämne som förekommer flitigt (se till exempel Thomas 2002 och
Tilley 2006). En minnespolitik som bygger på vilka dokument som väljs ut för digitalisering är
ett exempel från Sydafrika (Pickover 2008). Att försöka sudda bort minnet av kommunismen
genom att byta namn på gator och flytta statyer i det forna östblocket är vä l studerat, liksom
skapandet av en pre-socialistisk guldålder, ofta i samband med en internationalisering och "västernisering" av stadens eller landets identitet (Yo ung and Kaczmarek 2008, i vars text den intresserade kan hitta många vidare referenser). Det finns dock även andra företee lser att uppmärksamma som ifrågasätter den gängse bilden. Med exempel från L6dz i Polen visar Young and
Kaczmarek (2008) hur den socialistiska tiden inte låter sig glömmas, utan pockar på en plats i
historieskrivning och offentligt sanktionerat kulturarv.
Formandet och omformande! av Berlin som huvudstad, med mängder av minnesmärken liksom
medveten frånvaro av minnesmärken, har sysse lsatt många forskare (se till exempel Schlör 2007,
Stangl 2007, Schulze 2004). Här är det tydligt hur omgestaltningen av det förflutna ingår i arbetet
med att skapa en ny framtid (Cochrane 2006). Berlin ska skapas som ett urbant rum för regering
och politisk makt, och samtidigt konfrontera och hantera upplevelsen av Nazism och arvet efter
Östtyskland.

3. Offentliga och privata aktörer i relation till kulturarv
En tredje skärningspunkt fokuserar på aktörerna i förändringen. Vilka individer eller grupper är
engagerade i kulturarvsprocesser framkallade av, eller bidragande till , strukturella förändringar?
Här har vår litteraturöversikt till exempel visat studier som behandlar industri- och arbetarklasser-

farenhet i omvandling och som följt hur före detta gruvarbetare blir guider på sin egen gam la
arbetsplats (Dicks 2008). Dicks visar hur representationer av klass produceras, mellan dignitet
och autonomi å ena sidan och en underkuvad och förlorad identitet å den andra. Moriarty (1999)
diskuterar i anslutning härtill första världskrigets ställning i Storbritannien med utgångspunkt i
ögonvittnets centrala ställning för det kollektiva minnet.
Ett institutionsteoretiskt perspektiv på aktörer finns hos Dale (2002) som har följt nationella och
lokala aktörer i några norska gruvsamhällen som genomgått omfattande ekonomisk omstrukturering, och där normer och sociala förpliktelser är framträdande i förhandlingen om det förflutna
och framtiden. En annan storskalig förändringsprocess, dock utan direkt kulturarvsaspekt, beskrivs av Moulaert, Salin och Werquin (2001) med exempel från en fransk region som tidigare dominerades av traditionella industrier och nu söker nya typer av arbetstillfå llen och aktiviteter.
Olika människors och samhällens förmåga att hantera krisartade förändrin gar diskuteras av U ltramari och Rezende (2006) med hjälp av begreppet urban resiliens.
Flera forskare identifierar en förändrad roll för staten, offentliga institutioner och frivilligsektorn i
relation till ägande och förvaltning av byggt kulturarv (Negussie 2006, Rossi 2004, While 2007).
Den enskilde medborgaren ska ges mer plats, anser bland andra Pollock och Sharp (2007), exempelvis genom en ny slags offentlig konst för att skapa personliga och platsanknutna berättelser i
stadslandskapet, samtidigt som planerare, enligt Leidenberger (2006), i det postmoderna samhället insett att historia och kulturarv är en nyckelfaktor för stadsutveckling.
Utifrån de genomgångna texterna kan således en mångfald olika aktörer i kulturarvsprocesserna
urskiljas. Det är "de drabbade" eller "de som var med", som till exempel industriarbetare eller
militärer. Det är lokala kollektiv som gemensamt hanterar omvälvande förändringar, men också
stat och offentliga institutioner, planerare och enskilda medborgare. Kulturarvsprocesser i relation till strukturella förändringar kan därmed sägas vara en direkt angelägenhet för betydligt fler
än de professionellt verksamma, även om terminologi och sammanhang, det vill säga hur aktiviteterna rubriceras, ofta ski ljer sig åt.
-1. Kulturarvets roll i västvärlden idag

Det har också blivit tydligt att kulturarvsprocesserna kan drivas av ekonomiska faktorer. Kulturarv kan bli turistattraktioner som sätter orter på kartan och bidrar till regioners förändrade näringsstruktur. Kulturarv kan också möta en samtida längtan efter äkthet och autenticitet som möjligen ligger nära en lokal identitetsformering med hjälp av kulturarvsprocesser. Turistens efterfrågan på genuina, och ibland- paradoxalt nog - förutsägbara upplevelser är något som utmärker
kulturarv i vår samtid.
Den övergripande bilden som ges i den internationell a forskningen kan sammanfattas som ett
spänningsfått mellan å ena sidan kulturarv som ekonomisk resurs i relation till exempelvis turi sm
och platsmarknadsföring, och å andra sidan kulturarv som kulturell resurs i relation till till exempel identitetsskapande och vardagsliv (Graham 2002, se här även Place Reinvention 2009). Produktion av platsidentitet och tävlan mellan städer diskuteras (Ph:~ger 200 l) och konsekvenserna
av detta likaså (Dicks 1999). Med exempel från Rhondda i Wales visar Dicks hur många kulturarvscentra förmed lar en bild av ett inneslutet och homogent samhälle, eftersom detta ligger i linje
med en ekonomisk och politisk logik av att skapa en kulturarvsattraktion. Shepherd (2002) belyser i linje med detta frågan om turismens roll i kommodifieringen av kultur som en dubbel värde-

diskurs, med å ena sidan den heliga kulturellasfåren och den andra sidan den profana ekonomi ska sfåren.
En fråga som ställs av flera forskare är huruvida en kulturmi ljö som överlever perioder av förfall
sedan kommer att "överleva" återanvändning, musealisering, eller "kulturarvifiering"? Det båda
aspekterna ekonomi och kultur, kan kanske sägas mötas i ett samtida sökande efter äkthet och
autenticitet. Genom att gå in i turistrollen söker vi efter autentiska platser och autentiska upplevelser/situationer (O lsen 2002). Samtidigt kan en kulturarvets repetitiva förutsägbarhet vara behaglig i en oviss värld, menar Atkinson (2007) med exempel från Docklands i Hull i England.

5. Kulturarvsprocesser och det professionella perspektivet
En viktig fråga som identifierats i forskningsproj ektet rör huruvida, och i så fall på vilket sätt,
samtidens strukturella förändringar påverkat synen på kulturarv. Hur kommer det sig till exempel
att vi kan tala om kulturarvsprocesser? Vad innebär kulturmiljö och kulturarv idag? Är de en
arena för lek i den nya samhällsordningen, eller är andra betoningar viktigare, som till exempel
demokrati, orientering och identitet? Eller är kulturarv och kulturmiljö snarare en arena för konflikt, där expertväldet kan ifrågasättas av de många rösterna?
Vi har i vår forskning argumenterat för att de professionella strategierna inom den institutionella
kulturmiljövården är i fö rändring, och behöver vara i förändring.
I likhet med kulturmiljö och kulturarv rymmer det engelska "heritage" i sig inte någon förändringsaspekt eller process. Frågor om kulturarv/ku lturmiljö i relation ti!J kontinuerlig förändring är
inte heller problematiserat i någon större utsträckni ng i den genomgångna li tteraturen. De flesta
artikelförfattare ser visserligen "heritage" som en föränderlig samtidsprodukt, men denna produkts pågående förändring är inte explicitgjord eller i blickfånget. Artiklarna behandlar till exempel skapande, omskapande och olika tolkningar av minnesplatser och urban arkitektur (se till exempel Yo ung and Kaczmarek 2008, Cochrane 2006, Macdonald 2006), men här finns utrymme
för att ytterligare arbeta med själva begreppet "kulturarvsprocesser".
s trukturella förändringar kan således bidra till att synliggöra kulturarv som en process, i vilken
den traditionella professionella kulturarvsexperten inte har en given roll. Vad som är och bör vara
kulturarvsprofessionens uppgift i ett samhälle präglat av strukturella förändringar, men också
med en syn på kulturarv som ständigt under förhandling, är därför ett tema som sannolikt kan
komma att behöva undersökas vidare.
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