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Kortfattad vetenskaplig rapport: Kaledjoskop
”Webseminarium/pilot verktygslådan”
Projektnamn
”Webbseminarium, Säkert samtal om inkluderande kulturmiljöarbete”. Av
redovisningen nedan framgår att projektet i samråd med RAÄ, ändrade
inriktning. Det ursprungliga projektnamnet anges dock under denna rubrik.
Ansvarig institution
Länsstyrelsen i Örebro, Avdelning Samhälle, enhet Plan & Kultur, 701 86
Örebro
Medverkande institutioner eller discipliner:
Länsstyrelserna/KMV forum genom styrgruppen för Kalejdoskop,
Länsstyrelsen i Örebro. Pernilla Glaser AB, processledning, modellering
och systemkunskap
Projektledare
Mia Geijer, fil Dr (2007), f 1965. Länsstyrelsen i Örebro, Plan & Kultur,
701 86 ÖREBRO, 701 86 ÖREBRO, 010- 22 484 63,
mia.geijer@lansstyrelsen.se
Projektmedarbetare, med titel och födelseår
Pernilla Glaser, processledare, f 1972
Pelle Blom, systemtekniker, f 1960
Peter Karlsson, länsstyrelsen i Örebro, informatör, f 1985
Styrgruppen för Kalejdoskop har fungerat som styrgrupp för projektet.
Styrgruppen har bestått av Mia Geijer, länsstyrelsen i Örebro
sammankallande, Hanna Gelotte-Fernandez, länsstyrelsen i Stockholm,
Mats Ridderstolpe, länsstyrelsen Skåne, Anna Molin, länsstyrelsen i
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Västernorrland våren 2015, under hösten 2015 ersatte Nina Karlsson,
länsstyrelsen
Sammanfattande resultat
Projektet har resulterat i framtagande av en pilotversion av ett digitalt
redskap för att stödja inkluderande och normkritik i kulturmiljöarbetets
ärendehandläggning och projektarbete. Verktyget är baserat på
länsstyrelsernas gemensamma intranät.
Projektet har byggt på samverkan som metod. Det har i sin tur lett till att
Länsstyrelserna lämnat in en ansökan till Vinnova, Mångfalldslabbet för
stöd för en fullskaplig utbyggnad av det digitala verktyget tillsammans med
en metodsamling för platsanalys, Kalejdoskop – Verktygslådan. Parter i
ansökan är Riksantikvarieämbetet, Stockholms läns museum och Pernilla
Glaser AB. Projektet har beviljats medel och arbete med uppbyggnaden
pågår för närvarande.
Bakgrund och syfte med projektet
Genom länsstyrelsernas roll som regionala representanter för staten är vårt
uppdrag att arbeta för att tillgodose såväl nationella mål för
kulturmiljöarbetet som andra för detta arbete relevanta nationella och
internationella målsättningar. De nationella mål som har gällt och nu gäller
för kulturmiljövårdens arbete, de kulturpolitiska målen, liksom många
europeiska och internationella policys och måldokument för
kulturarvssektorn betonar kulturarvets demokratiska potential och att alla
har rätt att känna sig representerade i det offentliga kulturarvsarbetet och ta
del i de processer som rör kulturarv och kulturmiljöer.
Länsstyrelserna tog 2009 ett gemensamt initiativ till att medvetet arbeta för
att öka mångfalden i kulturmiljöarbetet. Under perioden 2010-2012
genomfördes den särskilda satsningen Kalejdoskop. Satsningen fick stöd av
Riksantikvarieämbetet genom FoU-medel samt länsstyrelsernas egna
utvecklingsmedel. Runt om i landet genomfördes en rad projekt med stöd av
dessa medel. I många fall kompletterades finansieringen från Kalejdoskop
med 7:2 medel från respektive län. Satsningen leddes av en styrgrupp och
utvärderades av Göteborgs universitet.
Erfarenheterna från Kalejdoskopsatsningen visade att det finns varierande
beredskap att arbeta med vidgade perspektiv på kulturarv och med
inkluderande arbetssätt inom länsstyrelser runt om i Sverige. Även om
viljan finns, betraktas ofta de vidgade perspektiven och inkluderande
arbetsformerna som något som ligger utanför sektorns kärnområde – något
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som man arbetar med i projektform när extra resurser finns tillgängliga.
Styrgruppen för Kalejdoskop fick därför uppdrag att fortsätta arbetet för att
öka inkludering i länsstyrelsernas kulturmiljöarbete.
En studie av länsstyrelsernas ordinarie kulturmiljöarbete genomfördes med
stöd av FoU-medel från RAÄ under 2013, vilken resulterade i rapporten
”Inkluderings- och exkluderingsprocesser kulturmiljöarbetet –
länsstyrelsernas ärendehandläggning” (lst t-län 2014). För att ytterligare
sprida resultaten från rapporten och göra dem mer lättillgängliga både för
länsstyrelsernas kulturmiljöpersonal och andra verksamma inom
kulturarvssektorn valde styrgruppen att ta fram en checklista för
normkritiskt och inkluderande kulturmiljöarbete (lst t-län 2014).
Kalejdoskopssatsningens projekt och checklistan har presenterats vid flera
tillfällen både inom länsstyrelsernas samverkansorgan KMV-forum och
extern vid olika konferenser och seminarier t ex Att störa homogenitet (i
Sundsvall och i Örebro 2014), RAÄ:s personalseminarier i mångfaldsarbete
(Stockholm och Visby 2014), The European Forum for Historic Sites och
Strategiskt samtal i Växjö 2015.
Styrgruppen för Kalejdoskop upplevde att trots checklistan och rapporten
fortfarande fanns ett behov av tillgängliggörande av innebörden av
inkluderande arbetssätt och normkritik. Det fanns också en efterfrågan på att
styrgruppens medlemmar skulle leda work-shoppar på enskilda länsstyrelser
kring begrepp och metoder som upplevdes som svåra, vilket det saknades
resurser för att tillmötesgå i större utsträckning. Det fanns också ett fortsatt
behov av att avdramatisera de av många enskilda handläggare upplevda
svårigheterna att integrera ett sådant syn- och arbetssätt i det vardagliga
kulturmiljöarbetet. Därför lämnades ansökan om FoU-medel inom att
genomföra ett webbinarium i form av ett ”säkert samtal” under 2015.
I väntan på besked om FoU-medel skulle beviljas från
Riksantikvarieämbetet kontaktade Kalejdsokops styrgrupp Pernilla Glaser
AB, som utarbetat metoden säkra samtal. En förstudie genomfördes med
finansiering från länsstyrelserna. Förstudien visade att det fanns flera
svårigheter kring genomförande av ett web-baserat säkert samtal. Metoden
bygger ytterst på att under ledning av en samtalsledare fritt kunna ta upp
begrepp som för den enskilda personen känns svåra att hantera och fritt
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vända på formuleringar utan ”dömande” kommentarer från
samtalsdeltagarna. Risken för att feltolkningar och/eller avsiktliga
förvanskningar av det som skulle komma att sägas vid ett web-sänt
seminariet bedömdes som stor. Det hade dessutom uppstått en hotbild mot
personal som deltagit i offentliga sammanhang där liknande frågor
diskuterat. Styrgruppen ansåg därför att det var olämpligt att utsätta enskilda
individer för risker att både bli feltolkade och trakasserade. Idén om att
istället bearbeta checklistan till ett digitalt arbetsredskap för
ärendehandläggning och projektarbete där stöd gavs både för metoder och
begrepp föddes. Genom att integrera det digitala verktyget i länsstyrelsernas
eget intranät skulle verktyget bli både lättillgängligt och användarvänligt.
Sedan besked om att medel beviljats för projektet förde Styrguppen
diskussioner med RAÄ:s FoU-ansvariga om den ändrade metoden för
projektet. Eftersom ändamålet var detsamma, ökad spridning och kunskap
om hur det ordinarie kulturmiljöarbetet kan göras med inkluderande utifrån
ett normkritiskt perspektiv, godkändes detta.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Projektet utgår från teorier kring mångfald, normkritik och kulturarvsbruk.
Ett problem i sammanhanget är att endast en mycket liten del av denna
teoretiska överbyggnad direkt kan kopplas till det dagliga arbetet med
kulturmiljöer. Detta arbete styrs å andra sidan av en kombination av
författningsmässigt grundade samt förvaltningsrättsligt styrda processer och
vedertagen arkeologisk och bebyggelsehistorisk praxis snarare än av ett
medveten teoretisk förhållningssätt till en aktuell forskningsfront inom
samhälls- och kulturvetenskaper .
Under 2000-talet har behoven av att förändra praktiken i
kulturmiljöprocesserna och öka inkluderingen blivit kännbara. Det har dels
blivit tydligt i yttre samhällsprocesser (t ex globalisering, migration,
urbanisering, digitalisering och snabbt föränderlig kommunitaktionsteknik o
s v). och dels genom ett förändrat politiskt klimat. Kulturarvet har kommit
att spela en viktig roll i en identitetspolitik där dess funktion kan användas
både för att ena och splittra. Samtidigt har kulturarvet, inte minst i den
svenska kulturpolitiken, tillskrivits ett viktig demokratiskt uppdrag, som
bland annat kommit till uttryck i de mål för det statliga kulturmiljöarbetet
som gäller sedan 2014.
Det arbete som länsstyrelserna sedan 2010 bedrivits för att vidga
inkluderingen och öka medvetenheten om behovet av en bredare syn på
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kulturarv och därmed de kulturmiljöer som det är länsstyrelsernas uppdrag
att bevara och utveckla, är i sig ett uttryck för sådana samhälleliga och
kulturpolitiska förskjutningar.
En tydlig risk med allt förändringsarbete hos organisationer och
myndigheter är att det endast är ett litet antal medarbetare som driver och
inkluderas och som har möjlighet att påverka förändringarna. Därmed finns
en risk att resultaten inte blir användbara. I det här fallet handlar också
förändringsbehovet om länsstyrelsernas förhållande till dels en vidare
kulturarvssektor och dels en bred allmänhet, som också representerar olika
grupper med olika typer av anspråk på kulturarv samt grupper vars rätt att få
sina platser och berättelser uppmärksammade som kulturarv hittills
förbisetts.
För att i någon mån vidga det inkluderande arbetssättet i projektet har vi
därför valt att arbeta med en referensgrupp som har ett bredare deltagande
än bara den statliga kulturmiljövårdens egna representanter.
Två referensgruppsmöten i form av workshoppar har hållits (26/4 och 7/5,
2015) i ett tidigt skede av projektet. Mötena leddes av Pernilla Glaser och
Pelle Blom. De syftade dels till att vara ett underlag för vad det digitala
verktyget skulle innehålla och hur det skulle byggas. Frågor som togs upp
var vilka processer i kulturmiljöarbetet som kan göras mer transparenta samt
öppnas för större deltagande och hur det skulle kunna ske som ett underlag
för hur det digitala verktyget skulle byggas. Dels diskuterades vilka begrepp
som uppfattades som svåra och hur individer och grupper kan närma oss
kulturarvsbegreppet beroende på vilka perspektiv de representerade.
Worshopparna fyllde också en funktion av att i någon mån vara säkra
samtal, där olika perspektiv kunde brytas. Eftersom målsättningen för
projektet är att öka inkludering och transparenshar det varit viktigt att
”bygga in” ett sådant arbetssätt i projektmetoden. Deltagare i dessa
referensgruppsmöten/workshops har varit:
Agnes Kempe Länsstyrelsen Skåne
Tobias Barenthin Lindblad , Dokument press
Tobias Hübinette, Rättviseförmedlingen
Soraya Hshim, Rättviseförmedlingen
Katarina Lindblad Gidlund, Mittuniversitetet
Kicki Söderback Länsstyrelsen Västmanland
Mustafa Adanalic, Länsstyrelsen i Halland
Sara Lhådö, länsstyrelsen i Skåne
Jenny Nord, Länsstyrelsen i Hallands län
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Eva Amundsdotter, Karlstads universitet
Maja Flygt, Riksantikvarieämbetet
Ammeli Tham, Fisksätra museum
Lars Fridén, Länsmuseet Stockholm
Maja Flygt, Riksantikvarieämbetet
Mustafa Adamic, Länsstyrelsen i Hallands län
John Molin, länsstyrelen i Västernorrland
Även Kalejdoskops styrgrupp deltog i dessa möten.
Själva pilotverktyget byggdes i nära samverkan med projektledaren,
processledarens, den systemtekniska underkonsulten och
informationspersonal från länsstyrelsen i Örebro under sommar/höst 2015.
Verktyget har baserats på befintliga moduler i länsstyrelsernas
gemensamma intranät.
Pilotverktyget presenterades under höstmötet 2015 vid ett särskilt
seminarium som var valbart för alla höstmötets deltagare. Merparten av
deltagarna vid seminariet var dock anställda vid länsstyrelserna, men det
fanns också representanter för olika museer och kommuner. Sammanlagt
deltog ca 90 personer i seminariet. En kalejdoskopisk miniworkshop om
inkludering och platsdialog hölls också under seminariet.
Inom ramen för projektet har också tre filmer spelats in som ska kopplas till
verktyget, när detta byggts ut i full skala. Filmerna syftar till att illustrera
möjliga förhållningssätt till kulturarv och platser. De personer som deltar i
filmerna är bl a representanter för olika kulturarvsinstitutioner och
konstnärer.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Workshopparna har bidragit till ett fördjupad ömsesidig förståelse mellan
olika kulturarvsaktörer för det statliga kulturmiljöarbetet. En fullt
fungerande webbaserad pilot för hur ett stödjande arbetsredskap kan vara
utformad har tagits fram inom ramen för länsstyrelsernas webstruktur.
Utifrån det genomförda arbetet har ett större anslag för full utveckling av ett
verktyg i en bredare samverkan mellan kulturarvsaktörer beviljats av
Vinnova, mångfaldslabbet.
Eftersom projektet har varit inriktat på att ta fram ett pilotprojekt kan inga
tydliga effekter beskrivas. Den metod vi valt, brett sammansatta workshops,
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med tydlig processledning, har dock lett till att vi på ett effektivt sätt kunnat
vakta fram de centrala frågeställningar som behöver ventileras, vilket vi kan
ta med oss in i den fortsatta utvecklingen av verktyg och metoder. Dessutom
har nätverket vidgats, vilket bland annat gjorde det möjligt att lämna in en
ansökan om stöd till det fortsatta arbetet till Vinnova och dessutom
formulera ansökan på ett sådant sätt att vi beviljades medel för detta.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt
av tidigare forskning inom området
Det finns relativt lite forskning om normkritik och delaktighet inom
kulturarvsområdet i vidare bemärkelse, däremot finns det framför allt inom
arkeologisk forskning en beredskap att aktivt ifråga den hittills gängse
historieskrivningen och kulturarvspraktiken utifrån ett sådant perspektiv.
Exempel är forskning som utförts av bl a av Fredrik Svanberg, Anna
Lihammer och Bodil Petersson. Nyligen har Anders Högberg undersökt
länsstyrelsernas hantering av kulturarvsfrågor, där bl a projekt inom
Kalejdoskop analyserats.
Rörande medborgardelatagande har bland andra Krister Olsson behandlat
frågor om kvantitativ medborgardialog. Det här projektet fokuserar dock
snarare på kvalitativ dialog. Anneli Sjölander-Lindqvist har undersökt på
vilket sätt olika grupper förstår och tolkar innebörden av delaktighet och på
vilket sätt deltagande i kulturvårdsinsatser kommer till uttryck.
I ett internationellt fält är Laura Jane Smith en ledande forskare. Hon har
myntat begreppet Authorised Heritage Discorse - AHD utifrån erfarenheter
av kulturarvspraktik och sektorns förhållande till medborgare i Australien
och England. Hennes utgångspunkt är normkritisk och diskuterar
inkludering i kulturarvsprocesser. Sharon MacDonald vid CHIMERA
(Cultural Heritage, Identity and Memory Research Axis) har bland annat
undersökt hur kulturarvet kan användas och laddas om vid exploatering av
befintliga kulturmiljöer.
Eftersom det här inte är utvecklingsprojekt har inga nya rön tagits fram.
Däremot har vi tagit till oss av den internationella och nationella
forskningen och kunnat förhålla oss till denna i tolkningen av de resultat vi
fått under referensgruppsmötena och i det praktiska arbetet med
pilotverktyget. På så sätt är det här projektet ett exempel på hur glappet
mellan forskning och praktik kan överbryggas.
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Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
För det statliga kulturmiljöarbetet finns nya mål som handlar om mångfald
av miljöer och berättelser, om bruk, om delaktighet, inkludering och hållbar
förvaltning av landskap. Målen ställer krav på ett förändrat arbetssätt.
Därför behöver verksamma inom sektorn stöd i förändringsarbetet.
Det har hittills saknats lättillgängliga och lättanvända verktyg som kopplar
samman normkritik med vardagsnära processer och beslut som specifikt rör
kulturmiljöarbetet. De resultat som kommit fram i de tidigare genomförda
delprojekten inom Kalejdoskopssatsningen har visat att länsstyrelserna har
haft svårt att hitta inkluderande metoder för ärendehandläggning och
projektarbete. Många har därför upplevt det avskräckande och krångligt att
arbeta i den nya riktning som målen indikerar. Inkludering och delaktighet
har blivit något för ”särskilda projekt”, snarare än en naturlig del i det
vardagliga kulturmiljöarbetet.
Den övergripande målsättningen med att ta fram ett digitalt verktyg har varit
att genom enkla tips om hur exluderande normer kan identifieras och ökad
inkludering ”normaliseras” så att de nationella målen för kulturmiljöarbetet
kan få en bättre uppfyllse. För kulturarvets och kulturmiljöarbetets del kan
det innebära att grunden för värdering och urval påverkas genom att synen
på kulturarv vidgas. Därmed påverkas vilka kulturmiljöer som inkluderas i
det statliga kulturmiljöarbetet. Det kan i sin tur innebära att såväl nya
kulturmiljöer inkluderas och att fler berättelser parallellt kan berättas om
dessa och redan tidigare etablerade miljöer. Vidare kan fler röster ges
möjlighet att tolka och berätta om de kulturmiljöer som inkluderas i
länsstyrelsernas kulturmiljöarbete.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Projektets fortskridande har löpande presenterats vid KMV-forums möten.
Pilotverktyget presenterades i ”färdigt” skick under höstmötet 2015 vid ett
särskilt seminarium som var valbart för alla höstmötets deltagare. Merparten
av deltagarna vid seminariet var dock anställda vid länsstyrelserna, men det
fanns också representanter för olika museer och kommuner. Sammanlagt
deltog ca 90 personer i seminariet. En kalejdoskopisk miniworkshop om
inkludering och platsdialog hölls också under seminariet.
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Pilotverktyg som finns i nuläget tillgängligt på länsstyrelsernas intranät:
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/kalejdoskapverktygslada/SitePages/Startsida.aspx
Verktyget finns också länkat från KMV-forums shairpoint. Tyvärr är dessa
sidor ännu så länge inte externt tillgängliga, men ett arbete för att också
andra parter, t ex myndigheter och kommuner ska ges tillträde till
länsstyrelsernas intranät pågår hos länsstyrelsernas IT-avdelning.
Medel till fortsatt utveckling av ett fullskaligt webbaserat verktyg i
kombination med en metodbeskrivning för platsdialog och sammanställning
av nyckeltexter, ”Kaljedoskop – verktygslådan” har beviljats av Vinnova,
Månfaldslabbet. Projektet sker i samverkan med Riksantikvarieämbetet och
Stockholms läns museum. Ett större nätverk har kopplats till projektet, utan
att dessa aktörer är projektparter. Projektet skall vara avslutat vid
halvårsskiftet juni/juli 2017. Det fortsatta arbetet utgår även fortsättningsvis
från länsstyrelsernas webstruktur, men skall vara så generellt att det enkelt
kan anpassas till andra myndigheter och institutioners digitala strukturer.
Delar kommer att riktas mot det interna arbetet och därmed sannolikt ligga
på intranät medan andra delar kommer att ha en sådan allmängiltighet att de
skall kunna läggas upp i externa hemsidor. Det innebär att det finns
förutsättningar för att verktyget kommer att vara tillgänglig för en stor
mängd aktörer inom kulturarvsförvaltningen men också för civilsamhällets
parter.
Länsstyrelsernas styrgupp för Kalejdoskop kommer även fortsättningsvis att
presentera resultaten av arbetet i de sammanhang där det efterfrågas, t ex vid
seminarier och konferenser som rör kulturarvssektorns arbetsmetoder och
värdegrund.

Mia Geijer
projektledare

