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Inledning
Slutredovisningen nedan följer strikt den mall som finns för slutredovisning av projekt. Ett undantag
är rubriken inledning som jag själv lagt till. Rubrikerna torde vara av standardkaraktär och passar inte
helt in för redovisning av nätverk. Jag har dock valt att låta standardrubrikerna stå kvar och istället
emellanåt inleda med en kort beskrivning av hur texten eventuellt avviker från rubriken.
Sammanfattande resultat:
Den europeiska landskapskonventionen ratificerades av Sverige 5 januari 2011 och trädde i kraft i maj
samma år. Detta innebär bl.a. att Sverige tagit på sig att genomföra utbildningar med koppling till
landskap och landskapsperspektiv. Projektet Perspektiv på landskap – utbildningsmodell har haft som fokus
att öka kunskapen om den europeiska landskapskonventionen samt främja en diskussion om landskap
och landskapsperspektiv. Ett förslag till en utbildningsmodell har utarbetats och våren 2015
genomfördes denna modell med tio testpersoner som deltagare. Projektet har särskilt riktat sig till
tjänstemän på kommuner och kulturarvsinstitutioner men även politiker, tjänstemän på statliga
myndigheter i Skåne såsom skogsstyrelsen och länsstyrelsen samt privata företag och privatpersoner.
Deltagarna anmälde sig frivilligt till kursen som formellt genomfördes vid Högskolan Kristianstad.
Efter genomgången kurs inklusive redovisning av uppsats, aktivt deltagande i tre internat samt
inlämnande av kursutvärdering har åtta av tio personer erhållit 7,5 högskolepoäng. Kursen
genomfördes som tre internat, två i Sverige och ett i Spanien, med inbjudna föreläsare.
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Resultatet från kursen visar att intresset för att genomgå en kurs på universitetsnivå med hög kvalité
attraherar personer som redan är insatta i att arbeta utifrån landskapskonventionens intentioner. Det
är därför viktigt att kurser på universitetsnivå även i framtiden kan erbjudas de personer som arbetar
med landskap och landskapsperspektiv. Ett alternativ på en fördjupad utbildning är formen
forskningscirkel som genomförs av Kommunförbundet Skåne. Det är också önskvärt att utreda
möjligheterna att starta en forskarskola med temat landskap.
För att nå konventionens mål om att öka medvetenheten bör dessutom kortkurser och seminarier
genomföras regelbundet. Ett bra exempel är den skånska landskapsdagen. 1 Det är önskvärt att denna
form av aktivitet utvecklas och utökas.
Bakgrund och syfte med projektet:
Den europeiska landskapskonventionen trädde i kraft i Sverige i maj 2011. Hösten 2011 träffades en
överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och
Riksantikvarieämbetet. Överenskommelsen syftar till att tillvarata och utveckla kulturmiljö- och
kulturarvsfrågor i den regionala kulturplanen. Parterna har lyft fram landskapskonventionens tankar
som utgångspunkt för ett samverkansområde med tydlig relevans för kulturarvet och
kulturmiljöarbetet. I Regional kulturplan för Skåne 2013–2015 anges ”Ökad samverkan mellan kultur och
andra samhällsområden/politikområden” som en av de kulturpolitiska prioriteringarna. Kulturens roll
ska lyftas och utvecklas tillsammans med aktörer som svarar för utveckling inom olika områden. För
kulturarvsområdet anges i kulturplanen särskilt att ”landskapskonvention och dess innebörd
implementeras i samhällsplaneringen”. Med utgångspunkt i de utvecklingsområden som anges i
kulturplanen, har en handlingsplan tagits fram i samarbete med representanter för aktörer inom
kulturarvsområdet. Region Skånes kulturnämnd har, enligt Handlingsplan för kulturarvsområdet 2013–
2015, beslutat att stödja insatser för implementering av landskapskonventionen och insatser för
samverkan med andra samhällssektorer, med målet att verka för en god livsmiljö.
Utifrån bakgrunden ovan har detta projekt haft som syfte att öka kunskapen om den europeiska
landskapskonventionen samt främja genomförande och tillämpning. Projektet har också haft som
syfte att:
•
•
•

öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata
organisationer och hos offentliga myndigheter
främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt
utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa

Skånska landskapsdagen har sedan årligen genomförts sedan 2010. Medverkande instititutioner är Regionmuseet
Kristianstad, Kultur Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Sveriges
lantbruksuniversitet, Alnarp samt en representant för kommunerna.
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Kortfattad teori- och metoddiskussion:
Denna punkt fokuserar på projektets metod och tillvägagångssätt.
Projektet har bestått av två lika omfattande delar. Första delen bestod i att förankra projektets
legitimitet och validitet hos ett antal, på förhand, utpekade samverkanspartners. Våren 2014
genomförde Patrik Olsson och Margareta Olsson därför ett flertal möten med Lunds universitet,
Högskolan Kristianstad, Sveriges lantbruksuniversitet, Kävlinge kommun, Kommunförbundet Skåne
samt Skånes hembygdsförbund. En diskussion kring utbildningens mål, syfte, omfattning, metod,
avgränsning, innehåll, genomförande etc diskuterades. Förankringsprocessen avslutades 16 okt 2014
med en workshop om den europeiska landskapskonventionen. Här presenterades också ett förslag på
utbildningsmodell baserat på förarbetet under våren 2014. Under workshopen framfördes flera
värdefulla synpunkter. Efter workshopen utarbetades den slutgiltiga kursplanen i samarbete med
Kommunförbundet Skåne och Högskolan Kristianstad (se bilaga 1). I februari 2015 startade kursen
med tio deltagare. Fyra personer hade en kommun som arbetsplats (Simrishamn, Skurup, Kristianstad
och Höör), två personer Skånes hembygdsförbund, en person från Regionmuseet Kristianstad, en
person från Skogsstyrelsen, en person arbetade ideellt inom hembygdsförbundet och en person var
egen företagare.
Kursen genomfördes i form av tre internat. Internat I och II genomfördes i Skåne, internat III i
Katalonien, Spanien. Internaten bestod av föreläsningar av inbjudna föreläsare, exkursioner samt
gruppredovisning. Efter internat III fick deltagarna en utvärderingsenkät som åtta personer besvarat.
Kursen var kostnadsfri förutom resor till och från internats-orterna. Under kursen skulle
kursdeltagarna genomföra en avgränsad studie, företrädesvis med koppling till den egna arbetsplatsen.
Ett mål med kursen var att nå ut med forskning om landskapskonventionen, landskapsbegreppet,
landskapsanalys, landskapskaraktärisering, deltagande landskapsanalys och medborgardelaktighet.
Utifrån detta mål valdes såväl nationell som internationell litteratur ut. Utifrån tänkt målgrupp
avseende deltagare valdes också litteratur med syftet att ge exempel på genomförda projekt i
landskapskonventionens anda samt exempel på projekt genomförda i Skåne.
Utifrån ovan nämnda kriterier valdes också föreläsare. Det fanns ett tydligt syfte med att inte bara
välja välrenommerade professorer från akademien utan också företrädare för landsting, kommuner
och privata företag. Det senare urvalet var positivt för kursdeltagarna utifrån aspekten igenkänning.
Formen internat valdes utifrån projektledarens egna positiva erfarenheter av detta från Nordiska
museets forskarskola. Internat ger kursdeltagarna en möjlighet att naturligt nätverka. Upplägget med
tre internat var resultatet av förankringsarbetet och workshopen. Här fanns en tydlig tanke om att utgå
från landskapsbegreppet och landskapskonventionen för att därefter presentera aktuell forskning och
aktuella projekt inom landskapskaraktärisering, deltagande landskapsplanering, etc. En kurs om
landskap bör innehålla exkursioner vilket också ingick. Vidare var responsen på ett besök till
landskapsobservatoriet i Katalonien positivt varvid internat III placerades här.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Under denna punkt kommer i huvudsak resultatet av kursen att beskrivas. Effekterna är betydligt
svårare att mäta i dagsläget.
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Projektets huvudsakliga resultat har varit skapandet av en utbildningsmodell på högskolenivå. Syftet
med utbildningen har varit att sprida den forskning om landskap, landskapsperspektiv, deltagande
landskapsplanering m.m., som kontinuerligt bedrivs vid högskolor och universitet.
Ett annat förväntat resultat var ett pilotprojekt i samarbete med Kävlinge kommun. I
förankringsarbetet deltog flera personer från Kävlinge kommun aktivt och kunde härigenom meddela
värdefulla synpunkter om utbildningsmodellen. Av olika anledningar föll det sig så att ingen från
Kävlinge kommun deltog i kursen som testperson.
En effekt som projektet hoppas på är att olika utbildningsanordnare finner kursupplägget intressant
och angeläget och att det därmed kan användas igen på olika platser i Sverige. Eftersom föreläsarna
torde variera över åren finns några viktiga kommentarer om innehållet nedan. Genomförandet med
kontinuerlig diskussion om upplägg och innehåll samt avslutande utvärdering har visat att följande
inslag i kursen är viktiga att bibehålla:
•
•
•
•
•
•

Introduktion och diskussion kring begreppet landskap och landskapsbegreppet
Introduktion och diskussion kring europeiska landskapskonventionen
Introduktion och diskussion kring landskapsanalys och landskapskaraktärisering
Introduktion och diskussion kring deltagande landskapsplanering och medborgardelaktighet
Praktiska exempel/Exkursion/Presentation av projekt genomförda på regional eller lokal nivå
Internationell exkursion

Samtliga dessa inslag fanns i kursen. En punkt som kursdeltagarna önskade mer av var stadslandskapet
och landskapsplanering. Ingen föreläsare fokuserade på detta under de två första internaten. På
internat III gavs däremot en föreläsning om detta tema av prof. Franscesc Munoz. Munoz är en
auktoritet på området och har föreläst på Europarådets workshops om landskapskonventionen. Ett
annat tydligt önskemål från kursdeltagarna var möjligheten att mellan föreläsningarna få mer tid att ta
in vad som sagts, att få diskutera innehållet med såväl föreläsare som andra kursdeltagare. Detta kunde
gärna få ligga schemalagt. Anledningen till denna synpunkt är sannolikt att internaten var intensiva
med flera olika föreläsare. En annan anledning var att kursdeltagarna var mycket engagerade och
intresserade. Kursutvärderingarna visade att enskilda personer kunde tycka att något enskilt moment
inte gav så mycket. Enskilda kursdeltagare kunde utifrån en särskild intresseinriktning eller
goda/dåliga förkunskaper vara kritiska till någon enskild punkt. Sammantaget alla synpunkter fanns
det inga inslag i kursen som generellt ansågs bortkastade.
Angående föreläsare är det viktigt att det blir en mix av följande olika kategorier personer som på
något sätt kommer i kontakt med landskap i sitt arbete:
•
•
•
•
•
•

Forskare från Sveriges universitet och högskolor
Personer från relevanta statliga verk
Personer från Länsstyrelse
Personer från kommuner
Personer från privata konsultfirmor
Personer från andra länder utom Sverige

Kursutvärderingarna visade att projektet hamnat relativt rätt avseende urval av föreläsare. Några
kursdeltagare hade önskemål om representation från den ideella sektorn.
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Angående relevant litteratur fastställdes en litteraturlista beståendes av två olika listor, en obligatorisk
huvudlista samt en referenslista med litteratur där kursdeltagaren fritt kunde välja litteratur särskilt
relevant för den valda skrivuppgiften. Deltagarna på kursen ansåg detta system stelbent och istället
utarbetades en så kallad readinglist. Det innebär att en betydligt större mängd litteratur sammanställs i
en enda lång lista. Utifrån denna lista väljer kursdeltagaren relevant litteratur utifrån ett minsta antal
sidor att läsa.
Som nämnts ovan riktade sig projektet till tjänstemän på kommuner och kulturarvsinstitutioner men
även tjänstemän på statliga myndigheter i Skåne såsom skogsstyrelsen och länsstyrelsen samt privata
företag och privatpersoner. Utskick gjordes till befintliga nätverk av Regionmuseet Kristianstad,
Kultur Skåne och Kommunförbundet Skåne. Dessa nätverk innehåller såväl personer på chefsnivå,
politiker som direkt berörda tjänstemän. Det kan dock konstateras att även om projektet fick en bra
spridning så når inte ett utskick som detta fram till alla personer som skulle kunna tänkas vara
intresserade.
Kursdeltagarna kom från kommun, kulturarvsförbund, statlig myndighet, eget företag samt ideell
sektor, totalt tio personer. Yrkeskategorier/vetenskapliga discipliner som fanns representerade var:
arkitekt, planarkitekt, fysisk planerare, landskapsarkitekt, biolog, bebyggelseantikvarie, arkeolog och
etnolog. Antalet personer och den mix som gruppen bestod skulle visa sig vara mycket bra för en
kreativ diskussion och för erfarenhetsutbyte.
Deltagande arrangerande institutioner har varit Regionmuseet Kristianstad, Kultur Skåne,
Kommunförbundet Skåne samt Högskolan Kristianstad.
Effekterna av resultatet kommer samhället till godo vartefter som personerna från utbildningen i sina
arbeten såväl använder som sprider kunskapen från kursen. Ett exempel på detta är deltagarna från
Skånes hembygdsförbund. 2016 blir Sveriges hembygdsförbund 100 år. I Skåne kommer firandet att
ha tema landskap och utgå från den europeiska landskapskonventionen. De tre personerna från
Skånes hembygdsförbund som gick kursen är samtliga engagerade i detta projekt och avser att
använda sig av de nya kunskaperna här.
Kursplanen kommer att tilldelas högskolor och universitet för att fritt användas.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området:
Denna rubrik torde inte vara aktuell för detta projekt
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet:
Utarbetandet av utbildningsmodellen och framförallt ett framtida användande av densamma har
relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet.
Natur, kultur och kulturarv lyfts allt oftare fram som kvalitéer som bidrar till en god livsmiljö; begrepp
som mångfald, identitet och attraktionskraft är centrala begrepp med betydelse för tillväxt och
utveckling. Detta leder till ökat behov av kunskap och kompetens inom olika samhällsfunktioner. Ett
sektorsövergripande arbete med kulturarv och kulturmiljö gynnar kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte som även utvecklar kulturarvsområdet och förnyar kulturmiljöarbetet.
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Riksantikvarieämbetet har under längre tid stöttat forskning med landskapsperspektiv. Det är
angeläget att denna i högre grad kommer till praktisk användning. Forskningen har utförts av olika
institutioner och ämnen med olika forskningsperspektiv. Detta projekt har haft som mål att skapa en
utbildningsmodell där de olika forskningsperspektiven kommer användaren, t.ex. tjänstemannen i en
kommun, tillgodo.
Region Skåne kan genom de institutioner man finansierar samt det kontaktnät med kommuner och
organisationer som man byggt upp, agera för att dessa ur ett arbetsgivarperspektiv prioriterar
utbildning- och kompetensutveckling med ett landskapsperspektiv.
Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Utbildningsmodellen på universitetsnivå finns som bilaga x och är nu tillgänglig för
utbildningssamordnare i hela Sverige att använda sig av.
Region Skånes inträde i kultursamverkansmodellen innebär ett större ansvar för övergripande
kulturarvsfrågor. Samverkansformer med kulturarvsaktörer har utarbetats i form av regelbundet
återkommande kulturarvsmöten och kulturarvskollegier. Mötena kommer att användas som forum för
förmedling av projektets intentioner och resultat. Genom arbetet med kulturplanen har Region Skåne
också utarbetat en modell för övergripande kontakter med såväl den delregionala som den kommunala
nivån, med särskild inriktning på kultursektorn.
De resultat som projektet uppnått ska vidare förmedlas och spridas via de nätverk som skapats inom
ramen för projektet. Exempel på nätverk är akademien med forskning och utbildning, förvaltningar på
kommunal och regional nivå, aktörer inom kulturarvsområdet, som kulturarvsinstitutioner och
kulturarvsförbund.
Genom överenskommelsen med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Skåne säkras att projektets
intentioner och resultat förmedlas på en länsövergripande och national nivå.
Avslutningsvis kan konstateras att implementeringen av landskapskonventionens intentioner i det
svenska samhället kommer att ta lång tid och kräva en bred arsenal av insatser. Utifrån erfarenheterna
i detta projekt finns nu förutsättningarna för att utarbeta en utbildningsmodell för en forskningscirkel
samt för ett eller flera seminarier. I framtiden bör man också utreda förutsättningarna för att skapa en
forskarskola med tema landskap.
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