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Sammanfattande resultat
Projektets syfte har varit att fånga upp bebyggelsens förändring sedan 1970-talets början i fyra
begränsade områden i Västra Götaland som för detta ändamål totalinventerats på nytt.
Undersökningen har gjorts med utgångspunkt från de foton som togs när bebyggelsen
inventerades under 1970-talets början. Som ett delprojekt har den bebyggelse som värderades
som kulturhistoriskt värdefull under 1970-talet följts upp särskilt.
Projektet har genererat kunskap om hur bebyggelsen förändrats under de senaste årtiondena,
såväl den kulturhistoriskt värdefulla som den som inte ansågs besitta några särskilda värden
för fyrtio år sedan. Det har också synliggjort det stora behov av breda kunskapsinsatser som
behöver genomföras, såväl till fastighetsägare som till kommunala handläggare och
hantverkare.
Den övergripande frågeställningen i studien är: vad har hänt med bebyggelsen sedan 1970talets byggnadsinventeringar? I projektet har fyra områden i Västra Götalands län besökts och
inventerats på nytt, och nya fotografier har jämförts med de som togs under 1970-talet. Det
visade sig att de byggnader som utvärderades som kulturhistoriskt värdefulla under 1970-talet
har förändrats och rivits i lägre utsträckning än den som inte ansågs ha några särskilda
kulturvärden. Men en hel del förändringar har trots allt skett, vilket indikerar att kunskaperna
om kulturhistoriska värden i bebyggelsen och hur de ska bibehållas inte spridits i tillräcklig
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omfattning. Detta framkommer inte minst i de kompletterande fallstudier där plan- och
bygglovshanteringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i fyra specifika fall granskats.
Trots skyddsbestämmelser i detaljplan och upprepade skrivelser om kulturhistoriska värden
fanns inga större hinder för kommunerna att avfärda bevarandeintressena som mindre viktiga
än andra samhällsintressen.
En slutsats i studien är att de kulturvårdande institutionernas budskap på det stora hela inte
tagits på allvar i den omfattning som hade behövts. Behovet av förstärkta kunskapssatsningar,
riktade till såväl allmänheten som hantverkare och kommunala handläggare, bedöms som
angeläget. Det påpekas också i studien att skyddet är närmast obefintligt för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser,
med gällande lagstiftning.
Det fullständiga resultatet sprids i rapporten med namnet “40 år senare - Om bebyggelsens
förändring och om kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln”, och i
utställningsform i Ulricehamn och Vänersborg under 2015 och 2016.
Bakgrund och syfte med projektet
Det saknas systematisk information om hur bebyggelsen har förändrats under de senaste
årtiondena. Det fattas också kunskap om i vilken utsträckning de byggnadsinventeringar som
gjordes på 1970-talet haft någon långsiktig betydelse ur ett bevarandeperspektiv.
Syftet med studien är att undersöka vad som hänt med bebyggelsen sedan den
totalinventerades i början av 1970-talet. Genom att jämföra omkring fyrtio år gamla
fotografier med nytagna har olika förändringsprocesser kunnat fångas upp. Bilderna fungerar
som en pedagogisk illustration av konsekvenserna av dessa processer. Jämförelsen synliggör
förändringar i kulturmiljöerna, och i förlängningen även effekten av äldre
kulturmiljöunderlag. Källmaterialet har också gett möjlighet att belysa kulturmiljöarbetets
praktik och studera kulturmiljövårdens nutidshistoria och yrkesutövning.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Med utgångspunkt från det inventeringsmaterial som sammanställdes under 1970-talet, och
med hjälp av metoden refotografering, har det varit möjligt att sätta siffror på de förändringar
som skett under de senaste decennierna. Refotografering som forskningsmetod har använts
ända sedan slutet av 1800-talet inom många vetenskapliga discipliner. Målsättningen med
metoden är att visualisera förändring med hjälp av fotografier av samma motiv, tagna vid
olika tillfällen. Fotografierna kan aldrig i sig själva förklara förändringen, viktigt vid
tillämpning är därför att samla kompletterande information.
Samtliga byggnader inom fyra begränsade områden har alltså besökts på nytt och
fotograferats från samma vinkel som för fyrtio år sedan. Uppgifter om försvunna och
tillkomna byggnader samlades in i fält, liksom information om ifall och i vilken utsträckning
de kvarvarande byggnaderna förändrats sedan 1970-talet.
De landsbygdsområden som studerats utgörs av tätortsnära Lena i Vårgårda kommun och
Håbol i Dals-Eds kommun, en glest bebodd bygd i norra Dalsland. Utöver detta har också
centrumbebyggelsen i Ulricehamn och Vänersborg undersökts. Totalt ingår 1 342 byggnader i
undersökningen. Förutom den bebyggelse som står kvar sedan 1970-talet så rymmer denna
siffra även byggnader som försvunnit (312) och tillkommit (296) sedan dess.
Efter fältstudierna registrerades alla insamlade uppgifter i ett dataformulär. För att möjliggöra
kvantifiering av uppgifterna definierades alla byggnader med utgångspunkt från
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byggnadskategori och huvudgrupp, enligt den modell som används i Bebyggelseregistret.
Graden av förändring hos den bebyggelse som kvarstår sedan 1970-talet slogs också fast
enligt en tregradig skala, framtagen med inspiration från den så kallade Kungsörnsmetoden.
Den senare är en kvantitativ metod där bebyggelsens successiva förändring mäts med hjälp av
ett särskilt poängsättningssystem.
Som en separat del i studien har även samtliga anläggningar som utvärderades som
kulturhistoriskt intressanta i Lenas och Håbols socknar som helhet besökts och inventerats
igen, även utanför det totalinventerade området. Detta har gjorts för att undersöka om
kulturvärdena kvarstått genom åren, och för att få ett bättre underlag till en diskussion om
betydelsen av kulturhistorisk utvärdering över tid.
Fältstudierna och analysen har kompletterats med en rad intervjuer som gjorts dels med
antikvarier som inventerade på 1970-talet, och dels med stadsarkitekter och andra
kommunanställda som berörs av resultatet av inventeringarna. Detta för att få större
kännedom om de inventeringar som gjordes på 1970-talet – hur de gjordes och vad de fått för
praktisk betydelse på kommunal nivå genom åren.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Om 1970-talets byggnadsinventeringar
För att få större inblick i hur inventeringarna genomfördes under 1970-talet har intervjuer med
två antikvarier som inventerade under den aktuella perioden genomförts. Samtalen kom att
handla om metod och urval men också om hur värderingsarbetet gick till. Informanterna var
eniga om att inventeringsprojekten i sin helhet präglades av tidsnöd, och det ifrågasätts i den
föreliggande studien vad detta fått för konsekvenser.
De inventeringsblanketter från 1970-talet som granskats ger bilden av att arbetet i de fyra
områdena genomfördes mycket noggrant med tanke på tidspressen. Det är dock svårt att i
efterhand förstå hur själva värderingsarbetet gick till, och vilka principer som användes när
byggnader placerades i olika värdegrupper. Av detta blir det tydligt att värderingsarbetet
måste göras transparent och granskningsbart i efterhand. Vidare gjordes dateringarna nästan
genomgående utan arkivstudier och utan att rapportskribenterna hade någon längre erfarenhet
av bebyggelsehistoria. De är inte sällan grova uppskattningar, som i efterhand tolkats som en
absolut sanning, i både antikvariska och andra sammanhang.
Fortfarande är en kontinuerligt uppdaterad kunskap om det byggda kulturarvet nödvändig för
att dess värden ska kunna göras kända, men få vill betala vad det egentligen kostar att
uppdatera kunskaperna. Projekten riskerar att resultera i en jäktig process där en djupgående,
kvalitativ analys aldrig hinns med, och i det långa loppet – en tveksamt belagd kunskapsbank
som vilar på svajande grund.
Resultatet av intervjuerna förtydligar vidare att det, när det i framtiden skapas nya
kulturmiljöprogram och inventeringar, måste förankras en plan för projektens framtid redan
när de inleds. Hur ska informationen spridas, när och hur ska materialet uppdateras? Vilken
organisation ansvarar för uppföljning och uppdatering?
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Hur mycket har bebyggelsen förändrats?
I studien har de båda landsbygdsområdena respektive stadskärnorna studerats var för sig. Det
förtjänar att upprepas här att områdena totalinventerats, det vill säga att alla byggnader både
med och utan kulturhistoriska värden ingår i granskningen. En jämförelse av de båda
landsbygdsområdena visade att det tätortsnära Lena förändrats i högre utsträckning än det
glesbebodda och skogsdominerade Håbol. Detta får antas bero på att Lena, som ligger
förhållandevis nära både Alingsås och Göteborg, har ett högre inflyttningstryck, vilket kan
resultera i både fler rivningar och i att befintlig bebyggelse moderniseras i större omfattning.
Att förändringsprocesserna kan skilja sig mycket från plats till plats är emellertid tydligt och
att utvecklingen påverkas av en mängd olika faktorer.

Studiet av förändringsprocesserna i de båda stadskärnorna kom att byggas upp kring
antagandet att fasader som vetter mot gator förändrats i mindre utsträckning än de som vetter
mot gårdarna. Sammanräkningen visade att hypotesen stämmer, särskilt i Vänersborg där det
framkommit att en mer strikt inställning till förändring längs gatorna är en medveten strategi i
kommunen. Tio procent av gatusidorna bedömdes ha hög förändringsgrad i Vänersborg,
medan motsvarande siffra för gårdssidorna uppgick till trettio procent. I Ulricehamn var
skillnaden mellan gatu- och gårdsfasader inte riktigt lika stor. Där bedömdes 19 % av
fasaderna som vetter mot gator ha hög grad av förändring medan 29 % av fasader mot gård
var förändrade i hög utsträckning.
Vilka förändringar har skett och av vilka skäl?
Mycket kan hinna ske med en byggnad under fyrtio år. Vanliga förändringar som noterades
när bebyggelsen totalinventerades på nytt år 2013 var till exempel energibesparande åtgärder
som fönsterbyten och tilläggsisolerade fasader, och ändringar som har att göra med säkerhet
och tillgänglighet. De senare utgörs till exempel av tillkomsten av ramper, och byten av
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dörrpartier i trä till nya i aluminium. Påfallande många portgångar, som stod öppna under
1970-talet, är numera låsta med grindar eller dörrar. Andra vanliga förändringar som
noterades har att göra med arkitektoniska trender och med anpassning till nya behov och
funktioner. De förändringar som skett kan hänga samman med näringslivets förändring eller
med krav på funktionalitet och bekvämlighet. Inte sällan orsakas förändring av en komplex
kombination av olika faktorer. På landsbygden styrs processerna bland annat av jordbrukets
rationalisering, och övergången från jordbruk till hästgårdar eller fritidsfastigheter. I
stadskärnorna syns resultatet av det gradvisa skiftet från industrisamhälle till kunskaps- och
servicesamhälle genom att många byggnader omdanats för att passa för till exempel kontorsoch bostadsändamål.
Hur mycket och vad har försvunnit?
Sammantaget har hela 36 % av bebyggelsen i de totalinventerade områdena försvunnit sedan
det tidiga 1970-talet. Merparten av det som är borta idag utgörs av komplementbyggnader och
ekonomibyggnader. De senare förekommer endast på landsbygden och inkluderar byggnader
som används eller har använts inom produktionen på en jordbruksfastighet. I gruppen
komplementbyggnader, som även förekommer i städerna, ingår avträden, skjul, vedbodar,
förråd, friggebodar, garage och liknande. Av alla försvunna byggnader så utgör andelen
komplementbyggnader cirka 54 % i staden och 46 % på landsbygden. I de studerade
stadskärnorna har även en del bostadshus, verkstads- och hantverkarmiljöer och
industrianläggningar försvunnit, medan det framförallt är bostadshus som försvunnit i de båda
landsbygdsområdena, vid sidan av ekonomibyggnader och komplementbyggnader.
Tydligt i studien blev att enkla industri- och hantverksmiljöer i princip raderats helt från
stadskärnorna under de fyrtio år som gått. Bebyggelsen har rivits eller anpassats till kontorsoch bostadsändamål och liknande.
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Diagrammen visar relationen mellan den bebyggelse som försvunnit respektive står kvar sedan 1970-talet i de
fyra totalinventerade delområdena.

En stor del av de komplement- och ekonomibyggnader som försvunnit var förfallna och
övergivna redan på 1970-talet. Många av de sistnämnda ingick i grupp IV, det vill säga
byggnader med kulturhistoriskt värde vars bevarande inte bedömdes som realistiskt, oftast på
grund av förfall. Drygt en tredjedel, 39%, av alla byggnader som ingick i grupp IV står kvar
idag vilket får betraktas som oväntat med tanke på att rivning förutspåddes för fyrtio år sedan.

Bild 1 och 2. Sågverksmiljö med kvarn, bostadshus och stall, avbildad år 1972 och 2013. När den inventerades
första gången på 1970-talet så ansågs den ligga i riskzonen för rivning, och placerades i grupp IV.
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Vad har tillkommit?
Av de byggnader som uppförts sedan 1970-talets början så utgörs flest av
komplementbyggnader. I städerna består 55 % av allt det nytillkomna av
komplementbyggnader, och i landsbygdsområdena av hela 69 %. På landsbygden dominerar
garagen bland det som tillkommit, och i de studerade stadskärnorna så utgörs de flesta senare
tillkomna byggnaderna av olika sorters förrådsbyggnader som sophus, byggnader för
cykelförvaring och garage. Omkring en fjärdedel av det som tillkommit på landsbygden består
av bostadshus, och cirka 31% i städerna (här inkluderas även de byggnader där lägenheter och
andra verksamheter samsas i samma byggnad).
Hur har den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen förändrats?
Uppföljningen har visat att den bebyggelse som värderades som kulturhistoriskt värdefull
under 1970-talet förändrats i lägre utsträckning under den gångna fyrtioårsperioden än den
som inte ansågs ha några särskilda kulturvärden. Undersökningen gjordes genom att graden
av förändring hos all den nyinventerade bebyggelsen bedömdes på en skala från ingen/låg till
medel eller hög.
Statistiskt sett framgår det att ju högre kulturhistoriskt värde en byggnad har, desto större är
chansen att den inte rivits eller förlorat sin karaktär. Detta kan ha olika orsaker, till exempel
att det är mer sannolikt att ett lagskydd ordnats för en byggnad med höga kulturhistoriska
värden än den som inte bedöms som riktigt lika värdefull. Det bör också vara så att
kulturhistoriska inventeringar i sig ökar chanserna till ett bevarande, eftersom de för med sig
spridning av kunskaper om byggnadstraditioner och vikten av varsam renovering.
Planerarnas och stadsarkitekternas syn på inventering och förändring
I syfte att få en mer detaljerad kännedom om hur 1970-talets totalinventeringar kommit att
användas i praktiken intervjuades stadsarkitekterna från studiens fyra utvalda områden. Det
ansågs generellt som att de första inventeringarna var viktiga redskap som använts som
komplement till andra lokala styrdokument. Informanterna var överens om att politikerna som
ytterst beslutar om bebyggelsens förändring stundtals kan visa intresse i enstaka aktuella
frågor, men att intresset för bevarandet av kulturhistoriska värden framför allt varierar med
sittande nämnd.
I de fall där 1970-talets byggnadsinventeringar ersatts av senare inventeringar eller andra
typer av kulturmiljöunderlag används uteslutande det senaste materialet. Utformningen är
avgörande för hur användbara de blir. Önskemålen från de intervjuade är att de ska vara
tydliga, utförliga och ge konkreta råd om hur kulturvärdena ska hanteras.
När det kommer till faktiska bygglovsärenden görs en avvägning mellan flera olika intressen,
där visioner från fastighetsägare och de kulturvårdande institutionerna sällan går hand i hand.
Det är svårt att svara på vilka intressen som i slutändan väger tyngst, men att det sker
kompromisser är tydligt. Hur den befintliga bebyggelsen hanteras verkar vara direkt avhängig
att tjänstemän och politiker i plan- och byggnämnderna engagerar sig och enas om särskilda
förhållningssätt. Detta visar sig inte minst i Ulricehamn, där en tydlig och enad ambition om
att bevara stadens trähuskaraktär gett tydliga konsekvenser för bebyggelsen.
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Bild 3 och 4. Stadskvarter i Ulricehamn, avbildat år 1973 och 2013. Byggnaden på hörnet, en reveterad
timmerbyggnad, ansågs ha höga kulturhistoriska värden i samband med 1970-talets inventering. Alla byggnader
som syns på det vänstra fotografiet revs 1984 och ersattes med byggnader med delvis liknande volymer och
drag. Hörnbyggnaden q-märktes i stadsplanen ett år tidigare.

Byggnader utanför detaljplanelagt område är i allmänhet lättare att förändra än de som ligger
inom planlagt område, då många åtgärder är bygglovsbefriade. En slutsats är att
förhållningssätten skiljer sig mycket åt från kommun till kommun. Att intresset för
bebyggelsens kulturhistoriska värden i en kommun dessutom varierar kraftigt med sittande
plan- och byggnämnd gör det hela än mer komplext.
Reflektioner kring samtalen med stadsarkitekterna
Det blev tydligt i intervjuerna att det inte finns tillräckligt med resurser till att sprida
information om bebyggelsens kulturhistoriska värden, och att detta även visar sig i
fastighetsägarnas kännedom om dessa, eller brist därav. Alla problem är långt ifrån lösta bara
för att det finns en inventering. Det kommer nya målgrupper hela tiden, till exempel nya
fastighetsägare som aldrig ägt ett hus förut, och behovet av information och rådgivning finns
ständigt. Som fastighetsägare är man inte nödvändigtvis mottaglig för information förrän i det
skede när man ska göra eller planera för en åtgärd. Då måste den information som behövs
finnas lätt tillgänglig, och den måste vara relevant och aktuell. Vidare måste informationen
formuleras på ett sådant sätt att den är lätt för alla att ta till sig, till exempel genom
användning av för allmänheten välkända uttryck som k-märkt.
Fallstudier
Att jämföra fotografier från två olika tider är ett bra sätt att visa på förändring, men
jämförelsen berättar bara vagt om vad som skett under tiden som passerat mellan de båda
fångade ögonblicken. Som ett komplement till den jämförande studien fick därför studenter på
det bebyggelseantikvariska programmet vid Göteborgs universitet i uppdrag att samla
information om vad som hänt genom åren med fyra specifika objekt, tre i Ulricehamn och ett i
Vänersborg. Alla de fyra utvärderades som värdefulla i samband med det tidiga 1970-talets
inventeringar, och tre av dem har senare skyddats med q respektive Q i detaljplan.
Tillsammans visar de på hur skyddad bebyggelse kan hanteras på kommunernas
stadsbyggnadskontor eller motsvarande.
Fallstudierna väcker tankar om värdet av äkthet och original, om skyddsbestämmelsers tyngd,
formulering och hållbarhet över tid. Det framkommer med all tydlighet att
skyddsbestämmelser måste utformas utförligt och med stor omsorg, så att tolkningsutrymmet
blir så litet som möjligt när det väl kommer till kritan. Att något inte får “förändras så att det
kulturhistoriska värdet minskas” kan tolkas på olika sätt beroende på vilka förkunskaper
fastighetsägaren och bygglovshandläggaren besitter.
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Inte minst visar fallstudierna att hänsyn till äldre byggnadstraditioner och karaktärsdrag, som
är en självklar och grundläggande förutsättning för bevarande, inte har någon större betydelse
vid handläggning av bygg- och rivningslov. Den dagliga praktiken befinner sig långt från
tanken om byggnader och miljöer som dokument som med sin autenticitet bidrar till
historieskrivningen. Här ryms ett stort glapp, ett glapp som kanske kan vara en del av svaret
på varför många hus förändrats så kraftigt. Behovet av respekt för byggnadstraditioner och
karaktärsdrag måste alltså kommuniceras mycket tydligare om kulturhistoriska värden ska
bestå i framtiden, såväl till handläggare som till fastighetsägare och politiker i
byggnadsnämnderna. Frågan är dessutom om kulturvärdena beskrivits i allt för abstrakta
ordalag genom åren från antikvariskt håll? Sammantaget skildrar de tre fallen i Ulricehamn
uppfattningen att ett bevarande av en byggnads, en miljös eller en stads karaktär inte
nödvändigtvis har med något som är äkta att göra. Istället räcker det att det ser karaktäristiskt
eller autentiskt ut, det betraktas som ett tillräckligt bevarande.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Någon liknande verksamhet som de i Sverige utförda totalinventeringarna av bebyggelse har
så vitt känt inte bedrivits i andra länder. Däremot har naturligtvis kategoriundersökningar av
värdefull bebyggelse skett på många håll under större delen av 1900-talet. Det har inte varit
möjligt att finna något annat exempel på hur äldre inventeringar följts upp internationellt,
gjorda i annat syfte än att utöka och förnya ett äldre kunskapsunderlag.
Som tidigare nämnts är refotografering en etablerad forskningsmetod inom flera
vetenskapliga discipliner. Den förekommer också flitigt i många populärvetenskapliga
sammanhang, till exempel i fotoböcker av olika slag.
Ett svenskt refotograferingsexempel som har likheter med det nu aktuella är projektet Svenska
bilder – I Anna och Ferdinand Bobergs fotspår – efter hundra år. På 1910-talet åkte makarna
Boberg runt i Sverige och dokumenterade den bebyggelse som de trodde skulle försvinna
under trycket av modernisering, urbanisering och industrialisering. Arbetet resulterade i över
3 000 blyertsteckningar. År 2005 startade projektet i form av en rikstäckande inventering med
bas på Blekinge tekniska högskola. På en hemsida presenterades alla teckningarna och
allmänheten inbjöds att hjälpa till att ge sig ut och leta och fotografera. Med tiden har
sammanlagt över 2 600 objekt blivit återinventerade.
Som tidigare nämnt har den aktuella studien influerats av Kungsörnsmodellen, med vars hjälp
det är möjligt att ta fram nyckeltal som beskriver bebyggelsemiljöers förändring. En viktig
skillnad är dock att Kungsörnsmodellen används till att mäta byggnaders fysiska
autenticitetsvärden i relation till det ursprungliga skicket, medan det aktuella projektet snarare
fokuserat på vilka förändringar som skett sedan 1970-talet, och i vilken grad de skett.
Resultatet av de båda metoderna bör därför lämpligen kunna komplettera varandra vid mer
djupgående analyser av kulturmiljöers värden, och då särskilt sådana miljöer som
dokumenterats längre tillbaks i tiden och som därför enkelt kan refotograferas.
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Genom att jämföra det inventeringsmaterial som sammanställdes under 1970-talet med
nytagna fotografier har det varit möjligt att fånga upp förändringsprocesser och sätta siffror på
de förändringar som skett, siffror som ger en fördjupad insikt om kulturmiljöernas tillstånd
och om vad som påverkar dessa. Källmaterialet har också gett möjlighet att belysa
kulturmiljöarbetets praktik och studera kulturmiljövårdens nutidshistoria och yrkesutövning.
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Slutsatserna kan användas som inspel i diskussionen om hur framtida kulturmiljöunderlag ska
tas fram, formuleras och förankras, men också i den allmänna diskussionen om vad som krävs
för att kulturmiljöer ska få ett starkare skydd i framtiden.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Den fullständiga rapporten sprids under hösten 2015 i tryckt format och som pdf via
Västarvets hemsida. Delar av materialet kommer att tillgängliggöras i utställningsform i
Ulricehamn under hösten 2015 och ett år senare i Vänersborg. Det kommer även att
presenteras till exempel under Byggnadsvårdens konvent 2015 i Mariestad och i artikelform,
till exempel i tidskriften Byggnadskultur.
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