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Sammanfattande resultat
Genom förbättringar i regional transpm1infrastruktur har individens möjligheter för boende,
arbete, rekreation och deltagande i övriga samhälleliga verksamhet utsträckts i rummet.
Utöver utvidgade arbetsmarknader, har dessa förbättringar också förändrat den sociala

karaktären och den rumsliga konfigurationen av många urbana miljöer. Denna forändring
påverkar också kulturarvet. Förståelsen för dessa förändringar är teori beroende. Detta
forskningsprojekt syftar dels till att utifrån sociologiska teorier utveckla och testa en
analysmodell, dels att empiriskt visa på hur kulturarvet påverkas av regionala förändringar. I
detta forskningsprojekt har de funktione lla sambanden mellan regionen (Mälardalsregioen),
staden (Mariefred) och kulturarvet (Gripsholm slott), samt kunskapsutveck ling och
kunskapsöverföring angående dessa samband bland medborgare i Mariefred undersökts. Två
teoretiska utgångspunkter har varit vägledande for forskningsprojektet: ( 1) individer
producerar strukturer vilka i sin tur möjliggör och begränsar andra individers aktioner, och (2)
respekten for den lokala miljön beror av kunskap om lokala samband och villkor. Dessa två
teoretiska utgångspunkter baseras på systemplaneringsteori, struktureringsteori- och
kommunikativ aktionsteori. Baserat på detta resonemang föreslås en analysmodell som dels
integrerar kulturarvet som en del i en samhälleli g kontext, och som dels betonar vikten av
lokal kunskap. l enlighet med system och struktureringsteorin ses Mariefred och Gripsholms
slott som sociala system omgivna av Mälardalsregionen. För att dels beskriva reproduktionen
av dessa sociala system, och dels de funkti onella sambanden mellan dessa genomfordes en
enkätundersökning av pendlare från Läggesta j ärnvägsstation och intervjuer med tre
nyckelpersoner. Resultaten tyder på att modellen är lämpligt for att skildra de funktionella
sambanden mellan, och reproduktion av, regionen, staden och kulturarvet. l detta fall beror
många sociala och ekonomiska aktiviteter i staden av kulturarvets reproduktion i form av
turism och arbetstillfållen. Kulturarvets beroenden i förhållande till staden och
transportmöj ligheterna tycks vara mer begränsat. För att beakta kulturarvet i den
demokratiska kommunala planeringsprocessen krävs kunskap om kulturarvets värden och
historiska och samtida funktionella samband. Denna medborgliga kunskap formedlas dock
inte via de informationsarenor som staten och kommunen kontrollerar. Kunskap om lokala
händelser formedlas via gatuannonsering, tidningar, personliga möten och sociala plattformar
på Internet. Viktiga slutsatser är dels att den kommunala planeringen bör beakta betydelsen av
kulturarvets reproduktion som socialt system i syfte att utveckla stadens som attraktiv
boendeort, och dels att stat och kommun bör nyttja och utveckla de informationskanaler som
har betydelse i den lokala demokratiprocessen.

Bakgrund och syfte med projektet
Samhällsutvecklingen med globalisering, europeisk integration, ökad mobilitet, åldrande
befolkning, avindustrialisering och tillväxt av tjänstesektorn resulterar i stora forändringar av
samhälleliga strukturer. Utvecklingen understryks av investeringar i olika infrastrukturer for
produktion, konsumtion och kommunikation - inte minst transportinfrastruktur som syftar till
regional integration.
Utvecklingen har gett upphov till begrepp som "Funktionella urbana regioner" (Cheshire och
Hay,1989) och "Regionala städer" (Calthorpe och Fulton, 2001). Allt fler människors dagliga
liv sker på två nivåer - dels på en regional ni vå med Lex. arbetspendling, dels på lokala
platser som en bas for boende. Människors rörelser och aktiviteter på den regionala arenan
påverkar den lokala platsen socialt och fysiskt (se Easton, 1965, Sayer, 1992) samtidigt som
aktiviteter på olika lokala arenor påverkar och konstituerar den regionala arenan . Dessa
samband innefattas här i begreppet den 'Regionala staden'.
Forskning har tidigare främst inriktats mot den regionala nivån, t.ex. avseende demografiska
forändringar och ekonomisk utveckling. Mindre intresse har riktats mot hur forändringar av

den regionala strukturen påverkar lokala platser socialt och fysiskt, samt hur sambanden
mellan den regionala arenan och lokala platser ser ut och hanteras i planering och
kulturmi ljövård.
Det övergripande syftet i denna studie är att bidra till kunskaper om hur kulturmiljövården
kan bedöma och värdera påverkan på lokala platser till följd av övergripande
strukturförändringar, t.ex. regionförstoring som ofta är ett övergripande m ål i regionala
transport- och utvecklingsplaner.
Genom en fallstudie i Mälardalen, där stora investeringar i järnvägar och vägar har gjorts de
senaste 20 åren, är avsikten att fordjupa kunskapen om vad förändrade forhållanden på
regional nivå har for betydelse för lokala platser och hur den lokala kulturmiljön påverkas. I
detta ingår att diskutera metoder och angreppsätt som kan vara ett stöd for vidare forskning
och utgöra ett underlag for utveckling av praktiken. I studien undersöks den funktionella
relationen mellan Gripsholms slott, Mariefred i Strängnäs kommun och den omgivande
Mälardal sregionen. Följande frågeställningar har formulerats: ( l ) Hur kan samband mellan
forändring av regionala strukturer och påverkan på lokala platser beskrivas och studeras? (2) l
vilken utsträckning och på vilket sätt påverkas olika människors användning, förståelse och
värdering av lokala platser i den "Regionala staden"? (3) Hur påverkas den befintliga byggda
kulturmiljön på olika lokala platser?

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Förståelsen av de funkti onella sambanden mellan regionen, staden och kulturarvet är
teoriberoende. För att utveckla en analysmodell avseende kulturarvet, staden och regionen i
en samhällelig kontext används i denna studie grundläggande komponenter dels från
systemplaneringsteorin (McLoughlin, 1969), dels från Giddens (1984) struktureringsteori och
dels från Habermas (I 987) kommunikativa aktionsteori. Systemteorin och struktureringsteorin
bidrar med ett ramverk som förklarar hur regionen, staden och kulturmiljön ständigt
reproduceras och är funktionellt sammanlänkade. Den kommunikativa aktionsteorin bidrar
med ett ramverk som förklarar betydelsen av medborgli g kunskap om funktionella samband,
skydd av kulturmiljöer och planering.
Systemteori
Utifrån systemteorin antas en region eller en stad bestå av ett antal sammanlänkade delar:
bostadsområden, industriområden, etc. Varje del kan också betraktas som ett system i sig.
Delarna är ofta - genom flöden av arbetskraft, konsumenter, materiella transporter,
penningflöden, etc- sammankopplade. Eftersom forändringar i en del påverkar övriga delar,
och därigenom hela det urbana systemet beror då dessa 'objekt' av varandra (McLoughlin,
1969). Objekten i systemet påverkas också av 'omgivningen'. Systemperspektivet ger således
en dynamisk och funktionell syn på kulturarvet, staden och regionen. Ofta utvecklas denna
modell kvantitativt. Flöden och urbana objekt är således centrala komponenter i systemteorin.
Struktureringsteori
Giddens ( 1984) struktureringsteori bidrar med ett konceptuellt ramverk som integrerar
individer i en samhällelig kontext. Den centrala tesen är att då individer agerar så
reproducerar han/hon resurser i samhället, dels for individen själv och dels for andra

medborgare. En sådan resurs kan t ex vara ett snabbköp. Snabbköpet betraktas som ett socialt
system. Det sociala systemet utgörs från individens perspektiv i sin tur av tre resurser: den
materiella resursen, den institutionella (mönster av handlingar) och den legala (lagar, planer,
restriktioner). Individen antas vara reflexiv. Det vill säga - han/hon är medveten om
konsekvenserna av sina handlingar, är driven av motivation och har kunskap om möjligheter
och begränsningar i den sociala och fysiska miljön. Genom perception och tolkning
memoreras de externa resurserna som minnen hos individen. Snabbköpet existerar som en
kontinuerlig mental resurs lagrat i individens minne. Kunskap, medvetenhet och motivation
leder eventuellt till en individuell aktion som i sin tur bidrar till att reproducera det sociala
systemet i fråga. Genom sin aktivitet reproducerar individen snabbköpet som en resurs också
for andra människor. Individer går till snabbköpet och handlar varor, och genom denna
aktivitet bidrar han/hon till att reproducera snabbköpet i rummet och tiden. Snabbköpet
reproduceras alltså som en resurs for konsumenter, arbetstagare, investerare, osv. Individens
aktiviteter och kunskap (minnen) är således centrala komponenter i struktureringsteorin.
Kommunikativ aktionsteori
Habennas (1987) delar upp samhället i två huvudsakliga beståndsdelar: livsvärlden och
systemvärlden. Livsvärlden representerar familjeliv och sociala kontakter mellan människor i
vardagen. Systemvärlden representerar det administrativa och det ekonomiska systemet i form
av t ex stat, kornmun och foretag. Det administrativa systemet verkar genom lagar, planer och
manitära styrmedel. I livsvärlden sker beslut och koordinering av verksamheter genom
kunskapsöverforing, forståelse och konsensus. Genom systemvärldens skapas samhällelig
effektivitet i komplexa och akuta situationer. För att uppnå denna effektivitet måste besluten
vara forankrade i livsvärlden. Om inte detta är fallet skapas enli gt Habe1mas antingen
ineffektivitet eller misshushållning av våra gemensamma resurser. Lagar och beslut om
monitära styrmedel måste alltså vara forankrade i livsvärlden. Denna forankring sker genom
kunskapsöverforing. Kunskapsöverforingen kan ske antingen från systemet till livsvärlden
eller mellan människor i livsvärlden. Kunskap, forståelse, möten och informationsarenor är
således centrala komponenter i den kommunikativa aktionsteorin.
Metoder
Den centrala empiriska forskningsfrågan att belysa i denna studie är: Vilka konsekvenser en
regional forändring har på kulturarvet. För att belysa denna forskningsfråga används
struktureringsteorin for att tolka stadens och kulturarvets sociala karaktärer, systemteorin för
att precisera de funktionell a sambanden och den kommunikativa aktionsteorin för att precisera
dels kunskapen om kulturarvet, dels betydelsen av kunskapsöverforing angående kulturarvet
mellan nyti llkomna och ursprungliga medborgare.
För att analysera hur kulturavet påverkas av urbana och regionala forändringar kombineras
alltså centrala delar ur systemteorin, struktureringsteorin och den kommunikativa
aktionsteorin. Utifrån struktureringsteorin betraktas Mariefred och Gripsholms slott här som
sociala system. Genom individers aktiviteter reproduceras dessa system kontinuerligt. De är
resurser for individers handlande. Gripsholm slott och Mariefred är platser där individer
arbetar, hand lar, besöker, osv. Genom denna kontinuitet antas vidare kulturen - i form av
aktivitetsmönster i tid och rum- också reproduceras (Kroeber and Kluckhohn, 1952).
struktureringsteorin bidrar med ett teoretiskt ramverk for att in forliva - inte bara individen i
ett socialt och fysiskt sammanhang - utan också kulturarvet. Genom ett systemteoretiskt
perspektiv antas vidare dessa sociala system ingå som dynami ska delar i Mälardals regionen.

Genom att beskriva dessa social system och deras funktionella länkar skapas också möjlighet
att bedöma vilka fysiska och sociala konsekvenser en förändring i en del medför för de övriga
delarna. En sådan förändring kan vara urban expansion eller förändrade transportmöjligheter.
Den kommunikativa aktionsteorin vittnar om betydelsen av kunskap. För att respektera den
lokala kulturen, kulturarvet (i vid bemärkelse) och Jagar och förordningar behövs enligt den
kommunikativa aktionsteorin kunskap och förståelse om dessa företeelser.
Kunskapsöverföring sker inom livsvärlden och av samhället kontrollerade
' informationsarenor'. Olika former av mötesplatser samt museer, bibliotek, dagstidningar, osv
har i denna studie lokaliserats som potentiellt viktiga arenor för informationsöverföring att
undersöka.
För att analysera dessa fö rhållanden och samband har dels intervjuer av tre nyckelpersoner
genomförts, dels en enkätundersökning genomförts. De intervjuade personerna representerar
de sociala systemen Gripsholm slott (slottsfo gden) och Mariefred (värdshusvärden), och
'omgivningen ' i form av Mälardalsregionen (en pendlare). Genom en enkätundersökning a v
pendlare avsågs information om kunskapsutveckling, kunskapsöverföring, mötesplatser och
informationsarenor angående kulturarvet och den lokala kulturen av nytillkomna
Mariefredsbor inhämtas. Enkätundersökningen genomfördes vid tre avgångar mellan 06.30
och 08.30 en vardag från Läggestajärnvägsstation. Vid stationen delades enkätformuläret ut.
Respondenterna besvarade enkäten under resan från Läggesta. Ca 70 personer deltog i
undersökningen.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
I projektet testades teorier och metoder för att analysera om och på vilket sätt kulturmiljöer är
integrerade i en urban och regional kontext. Som studieområde användes Gripsholm slott,
Mariefred och Mälardalssregionen. Med det empiriska resultatet kan (l) de funktionella
sambanden och konsekvenserna av urbana och regionala förändringar för kulturmiljön- och
vice versa - påvisas och bedömas, och (2) den lokala kunskapsöverföringen inom olika
sociala segment i en population beskrivas.
De funktionella sambanden i denna studie visar på hur reproduktionen av Gripsholms slotts
och dess museiverksamhet är integrerade med Mariefred och den regionala- nationellaintemationella nivåerna. Flertalet av de anställda på Gripsholms slott bor i Mariefred med
omnejd, och hälften av besökarna kommer från utlandet. Utifrån intervjuerna kan sägas att de
ekonomiska villkoren för ett antal verksamheter i Mariefred beror av antalet besökare till
Gripsholms slott. Investeringar i regional transportinfrastruktur har inte inneburit ett ökat
antal besökare till Gripsholms slott. Dessa investeringar har dock bidragit till en ökad
population i Mariefred. Attraktionen av Mariefred är dess småskaliga och "gemytliga"
karaktär. En viktig beståndsdel i reproduktionen av denna attraktion är dock antalet besökare
till Gripsholm slott och Mariefred, vilka bidrar till en levande stadsmiljö. Utifrån dessa
resultat borde den kommunala planeringen beakta sambanden mellan verksamheten på
Gripsholm slott och det ekonomiska och därmed även det sociala livet i Mariefred. Då
medborgama är medvetna om dessa samband värnas dels museiverksamheten vid Gripsholms
slott och dels skyddet av kulturmiljön. Det finns alltså en folkvilja (åtminstone hos de
pendlare som deltagit i enkätundersökningen) att bevara kulturmiljön.

Omkring en fjärdedel av invånarna i Mariefred pendlar till andra orter i regionen. Många är
också inflyttade. För att ge plats åt Mariefreds expansion kommer ett centralt beläget sportfält
att flyttas. Studien visar att pendlare och nyinflyttade har god kunskap om de nutida och
historiska funktionella sambanden. Denna kategori av populationen i Mariefred bidrar med
sina aktiviteter också till reproduktionen av den lokala miljön. De värderar också kulturarv et
högt. Även områden med svårtydda kulturvärden som Munkhagsgärdet-ett tillsynes
outnyttjad och centralt beläget markområde - respekteras. En ökad population som pendlar
innebär således i detta fall dels en förstärkning av respekten för kulturarvet, dels en
förstärkning av Mariefred som en levande stadsmiljö. Respekten för kulturarvet kan dock
sägas sammanfalla med dess bidrag till områdets gemytliga karaktär - och inte till dess
historiska förklaringsvärde. De av staten och kommunen kontrollerade informationsarenorna
(museet på Gripsholms slott, medborgarkontoret, biblioteket, osv) har mycket begränsat värde
som kunskapskälla för dessa invånare. Dagstidningar, gatuatmonsering, sociala media och
vänner spelar istället stor roll. Utifrån dessa resultat borde kulturmiljövården beakta
funktionen av icke kontrollerade informationsarenor och mötesplatser som arenor för
överföring och förankring av kunskap. Ett sådant arena och mötesplats kan vara sportfåltet.
Det finns alltså anledning för kulturmiljövården att beakta den lokala planeringens
konsekvenser för ktmskapsöverföring om kultur och kulturarv (i vid bemärkelse) och
bildandet av identitet och samhällsansvar - och inte endast eventuella markkonflikter och
förvaltande av kulturarv. Därigenom kan förståelsen och respekten för kulturarvet ökas och
eventuella konflikter med lokal- och regional planering minskas.

Resultatens placering i iörhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
En genomlysning av befintlig litteratur på området ger vid handen att detta arbete
kompletterar samtida forskning. Kortfattat kan sägas at ett flertal studier efterlyser en
interdisciplinär metodologi som integrerar kulturmiljön i en samhällelig kontext. Exempel på
sådan forskning ges nedan.
I en nyligen avlagd doktorsavhandling antar Avrami (2012) ett systemperspektiv i att
analysera vilken roll bevarande av kulturarv har i relation till planering och förvaltande av den
bebyggda miljön (Avrami 2012: 12). I avhandlingen ses kulturarvet som en viktig beståndsdel
i utvecklingen av socialt, ekonomiskt och ekologiskt kapital (Avrami 2012: 3). Hur
sambanden mellan kulturarv, kulturmiljövård och utvecklingen av social hållbarhet ser ut är
enligt författaren en komplicerad och fråga som behöver belysas. Det behövs metoder och
verktyg för att belysa och estimera sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av
kulturmiljövård. Avrami (2012: 210) ser kulturmiljön som en social konstruktion där
uppfattningen, kunskapen och värderingen är i ständig förändring.
Även om A vrami använder ett systemperspektiv behandlas inte kulturmiljön i sig som ett
objekt i ett större system. Avrami anger dock att metoder hämtade från systemteorin bör
användas för att belysa sambanden mellan kulturmiljö och samhället i övrigt. Avrami (2012:
207-2 13) betonar dock vikten av ett systemperspektiv och vikten av att anpassa den bebyggda
kulturmiljön till samhälleliga förändringar. I avhandlingen framgår det alltså inte på något
tydligt sätt att själva kulturmiljön och kulturmiljövården i sig reproducerar kulturarvet och
därmed är en del av ett samhälleligt system.

I Norge studerade Swensen och Jerpåsen (2008) hur kulturarv i förortsmiljö påverkas av
regionala förändringar och tvärsektoriell stadsplanering. Swensen et al utgår från en liknande
problematik som i föreliggande studie angående hur regionala och urbana förändringar
påverkar skyddet av kulturmiljön. Huvudsakliga metoder är intervjuer och studier av kartor
och planeringsdokument Två fa ll studeras: Madla i Stavenger regionen och Nannestad i Oslo
regionen.
Swensen et al (2008) använder ett mycket snarlikt synsätt på den rumsliga miljön som i
före li ggande studie. Till exempel anges att: "En nyckel till att förstå landskapet och varför det
är vad det är idag gör genom att identifiera särski lda sociokulturella strukturer" (Swensen et al
2008: 290) (författarens översättning). Swenson et al (2008: 290) använder explicit Giddens
( 1984) struktureringsteori som ett teoretiskt ramverk för att förstå landskapet och landskapets
förändringar utifrån individens handlingar: "ett användande av Giddens struktureringsteori i
landskapsanalys medför att förändringar i social karaktär också kommer att resultera i
förändringar i landskapet och en transformation av den kulturella strukturen" (författarens
översättning).
Swenson et al 2008 och föreliggande studie sammanfaller och skiljer sig på vissa punkter.
Beskrivningen av den övergripande problematiken angående hm regionala och urbana
förä ndringar påverkar kulturmiljön är likartad. Även synsättet att interdisciplinära
angreppssätt bör användas i denna typ av tvärsektoriella studier (planering, urban förändring
kulturmiljöstudier). Studiernas fokus skiljer sig då Swensen et al (2008) studerar hur skyddet
av kulturmilj ön har påverkats i planeringsdokument och kulturmiljövård, medans
föreliggande studie söker se och estimera kulturmiljön som en del bland andra miljöer i den
urban-regionala kontexten. Förståelse för urbana och regionala strukturer är likartat. l
föreliggande studie betonas kultum1iljön som en del bland andra i en urban-regional kontext.
Swensen (2008) behandlar i viss mån istället kulturmi ljön som ett separat struktur. Det tycks
också som de o ntologiska utgångspunkterna eventuellt skiljer sig åt. Swensen et al (2008:
296) beskriver en situation där vissa kulturella strukturer i ej tillräkli g mån skyddas. Detta kan
tyda på ett visst konservatoriskt förhålland e till ett kulturarv som är separerat från samhäll et i
övrigt, och inte som i föreliggande studi e, att kulturarvet - genom daglig praktik kontinuerligt reproduceras. Det som betonas i Swensens studie är dock - som i denna studie det pedagogiska värdet av de kulturella strukturerna. Det tycks alltså som om den generella
förståelsen för landskapet och landskapets förändringar görs utifrån Giddens ( I 984)
struktureringsteori-men att detta synsätt just för kulturmiljön inte används.
Användandet av Giddens struktureringsteori i landskaps analys och arkeologiska studier stöds
också av Anschuetz, W ilshusen och Scheick (200 l: I 65). Författarna konstaterar att Giddens
teorier i vissa fall visserligen har använts i vissa arkeologiska studier- men inte ännu
tillräkligt integrerats i landskapsanalyser och flertalet arkeologiska studier (Anschuetz et al,
2001: 165, 173).
Ovanstående översikt belyser det samtida forskningsläget med avseende på kulturarv och
kulturmiljövård i urban och regional förändring. Den bild som förmedlas är en efterfrågan på
metoder och fö rhållningssätt som kan ge stöd för hur kulturarvet ska definieras och vilken roll
det ska spela i en föränderl ig värld. Ett interdisciplinärt perspektiv som inkluderar sociologi och i Avramis (20 12) fa ll även systemteori - efterfrågas. Föreliggande studie är ett exempel
på just detta.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Studien intar en relativt okonventionell syn på kulturmiljö, kulturarv och kulturmiljöarbete.
Kulturarvets ses som en samhällelig företeelse vilken ständigt reproduceras och samtidigt är i
förändring. Kunskap om lokala processer, den lokala milj ön och dess hi storia antas utgöra en
central del av förståelsen för de mänskliga villkoren. En sådan kunskap kan också bidra till att
skapa identitet, integration och samhällsansvar (Habermas, 1987). I dessa processer intar då
kunskap om kulturarvet och kulturmiljön en central pedagogisk funktion. Utifrån ett sådant
resonemang har resultaten i denna studie hög relevans. Denna studie pekar på att lokala
urbana förändringar till fö ljd av regionala infrastrukturinvesteringar inte hotar, utan snarare
stärker respekten för kulturarvet. Detta kan dock ha att göra med den - i just detta fa ll nytillkomna befolkningens höga utbildningsnivå (se Glaeser och Gottlieb, 2006: 1276). Ett
annat kulturarv och en annan social förändrin g kan ha medfört ett annat resultat. Noterats har
dock avsaknaden av de av stat och kommun kontrollerade informationsarenornas betydelse i
kunskapsöverföringen. Information i dessa info nnationsarenor saknas angående
orsakssammanhang vilka kan förklara villkoren för den nutida medborgarens ex istens i
Mariefred. Exempel på detta är de historiska fun ktionella sambanden mellan Gripsholms slott
(makten), Mariefred (service) och Kungsgården (matproduktion). Dagstidningar och möte n
mellan människor är enligt denna studie vikti ga informationskällor för medborgare i
Mariefred med avseende på lokala processer och den lokala miljön - i vi lken Gripsholm slott
ingår. Om och på vilket sätt kunskap om kulturmiljö och kulturarv bidrar till skapande av
identitet, samhäl lsansvar och integration har dock inte varit i fokus i denna studie.
Studien kan dels bidra med en ökad metodologisk kunskap angående vilka konsekvenser
regionala fö rändringar kan ha på kulturarv och kulturmiljö, dels bidra med en ökad förståelse
för potentialen i fysiska, och virtuella mötesplatser och informationsarenor för
kunskapsspridning.

Kvarstående arbetsinsatser - manusinlämning, publiceringsplanering
Resultaten avses publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter under 20 13.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Resultaten som framkommit av detta forskningsarbete presenterades vintern 20 12 i en ' work
shop' för Samhällsavdelni ngen, Riksantikvarieämbetet. Sommaren 201 2 presenterades
resultaten vid en internationell vetenskaplig konferens (The Association of European Schools
of Planning, AESOP) i Ankara, Turkiet.
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