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Sammanfattande resultat
Samhällsutvecklingen innebär nya relationer mellan invånares, civilsamhälle, företag och
offentliga aktörer. Människors engagemang flyttas allt mer från ideella organisationer till
tillfälliga mobiliseringar och nätverk. Idag finns en mängd formella och informella arenor där
medborgarnas erfarenheter, intressen och värderingar kommer till uttryck. Projektet studerar
dessa arenor och hur de bidrar till kulturmiljöarbetet. Teorier om deltagandeprocesser,
kunskapsroduktion och ansvarstagande för gemensamma platser vägleder tre fallstudier:
Nobelcenter, Stockholm; Rådhustorget/Apberget, Umeå; Västlänken, Göteborg.
Sociala medier och internetbaserade hjälpmedel har en viktig roll som arena för engagemang
och mobilisering kring fallen. Det finns en tydlig tendens att expertkunskap ses som
legitimerande för argument kring önskad utveckling, och att argument kring kulturmiljö även
används för att uppnå andra mål. Lekmannakunskap är tydligt kopplad till användning av en
plats, och beskriver de upplevda värdena och kan vara grunder för hur kulturarvet upplevs
som demokratiskt. Det sker kapacitetsuppbyggande inom grupperinagr men i mindre grad i ett
bredare sammanhang.
En mer generell sammanfattande slutsats från projektet är att det för deltagande och
delaktighet i formulering av kulturmiljö och de värden som användare, boende och andra
upplever inte är tillräckligt att detta sker i samband med stadsutvecklingsprojekt, vare sig om
det avser enskilda, avgränsade objekt eller miljöer eller mer omfattande projekt. Det behövs
ett pågående samtal om kulturmiljö, kring vad som utgör kulturarv, värden och prioriteringar,
olika perspektiv. Detta förutsätter ett möte mellan expert- och lekmannakunskap, men också
att inkludera olika fält av expertkunskap. Ett övergripande syfte med ett sådant pågående
samtal är att bygga kapacitet i kulturmiljöarbetet, och kan exempelvis ligga till grund för
prioriteringar mellan olika värden. I förlängningen kan detta också ytterligare tydliggöra
kulturmiljöns roll i stadsutveckling och samhällsförändring.
Bakgrund och syfte
Kulturmiljö̈, kulturarv och kulturmiljöarbete har traditionellt ansetts främst vara en uppgift för
experter och det offentliga samhället. I framväxten av det moderna Sverige har civilsamhället
i form av folkrörelser, föreningsliv och ideella organisationer representerat människor som ett
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komplement till den representativa demokratin. De senaste decenniernas samhällsutveckling
har emellertid inneburit nya relationer mellan enskilda invånare, civilsamhälle, företag och
offentliga aktörer. Synen på hur kulturarv och kulturmiljö ska identifieras och värderas har
allt mer förskjutits från ett expertperspektiv till ett brukar- och användarperspektiv. Samtidigt
flyttas människors engagemang från föreningar och ideella organisationer till tillfälliga
mobiliseringar, upprop och nätverk. Idag finns en mängd av formella och informella arenor
där människors erfarenheter, intressen och värderingar kan komma till uttryck.
Två av de fyra målen för det statliga kulturmiljöarbetet berör explicit deltagande, nämligen
målen ”människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön” samt ”ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser”. Båda har relevans i undersökningen av på vilka olika
arenor argument med bäring på kulturmiljöarbetet formeras och formuleras av enskilda
invånare, nätverk, föreningar och intresseorganisationer. Det kan handla om formella
processer, där en myndighet bjuder in till en deltagandeprocess, men även engagemang som
utgår från en plats eller en frågeställning. Argument om kulturmiljö och kulturmiljövärden
förs ofta fram i debatten om stadsutvecklingsprojekt, och inkluderar både professionella och
lekmän. Tolkningar om värden och skäl för bevarande/utveckling kan dock skilja dem
emellan, liksom syftet till att kulturmiljön lyfts fram. Auclair & Fairclough (2015) framhåller
att kulturmiljön och kulturarvet bidrar till hållbar utveckling just genom ett samspel i
formuleringen av kulturarvet. De säger att en "...key contribution to sustainability comes from
the process of ’doing heritage’, a cultural and social engagement with the past in order to
survive the present and make the future" (Auclair & Fairclough 2015).
Projektets mål är att genom teoretiska och empiriska underlag bidra till utveckling av
kulturmiljöarbetet där människors erfarenheter, intressen och värderingar kan tas till vara och
därmed ges en tydligare roll i beslutsprocesser och implementering i relation till
kulturmiljöarbetets offentliga aktörer. Ytterst är målet att bidra till en diskussion hur
kulturmiljöarbetet, genom ökat inslag av deltagande, kan bidra till hållbar utveckling.
Projektets syfte är att identifiera och kritiskt analysera olika former för invånares organisering
och representation i kulturmiljöarbetets beslutsprocesser och implementering. I detta ingår att
undersöka olika arenor där människors erfarenheter, kunskaper och värderingar kommer till
uttryck samt hur dessa uttryck tas till vara och nyttiggörs i kulturmiljöarbetet. Fokus ligger på
användande och utveckling av offentliga platser med relevans för kulturmiljöarbetet och
människors deltagande i relation till det offentliga kulturmiljöarbetet. De övergripande
frågeställningarna är: Vilka formella och informella arenor finns respektive skapas? Hur ser
relationen mellan olika arenor och till kulturmiljöarbetet ut? Vilka uttryck tar sig människors
erfarenheter, kunskaper och värderingar?
Teori och metod
Nedan diskuteras kort de teoretiska och metodologiska ansatserna, den senare med fokus på
materialinsamling och konsekvenser av val av fall.
Teoretisk ansats
En viktig teoretisk och empirisk utgångspunkt i projektet är samspelet mellan olika aktörer
och formerna för deltagandeprocesser. Detta teorifält har dominerats av en kommunikativ och
deliberativ inriktning som betonar medborgares och olika gruppers deltagande (se exempelvis
Healey 1997, Innes & Booher 2001), men också omfattat problematisering utifrån bl.a. maktoch konfliktperspektiv (se exempelvis Forester 1989, Flyvbjerg 1991, Graham et al 2000). I
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litteraturen betonas ofta vikten av kapacitetsuppbyggnad, d.v.s. att i planeringsprocessen ta
tillvara människors kunskap, engagemang och förmåga att bidra till samhällsutvecklingen.
En aspekt av deltagande och kapacitetsbyggande rör kunskapsformer och
kunskapsproduktion. Här är fokus på relationen mellan expertkunskap och lekmannakunskap
(Rydin 2007). Expertkunskapen är icke-lokal, objektifierad och generaliserad, medan
lekmannakunskapen är lokal, erfarenhetsmässig och kontextualiserad. Vi kan också benämna
den senare som situerad kunskap (Haraway 1988). Inom kulturmiljöarbetet innebär det att
experten förklarar, föreskriver och sätter in en specifik kulturmiljö i ett historiskt och
geografiskt sammanhang. Lekmannens perspektiv innehåller däremot kunskap om hur
människor lokalt använder och förhåller sig till platser och landskap, en kunskap som
experten inte kan producera.
En annan utgångspunkt kan sökas i teorier om gemensamma nyttigheter. Lösningen för hur
sådana nyttigheter kan tillgodoses har enligt traditionell teori omfattat antingen centralisering
(offentlig intervention) eller privatisering (konstruktion av marknader). Till dessa kan idag
även läggas kollektivt agerande, genom vilket människor genom egna initiativ söker
tillgodose produktionen av gemensamma nyttigheter. Albrecht (2013) pekar på de senaste
årtiondenas samhällsförändringar, där det offentliga fått mindre resurser för att producera
välfärd och andra gemensamma nyttigheter, och att det därför finns ett större behov av olika
former av samproduktion (sk co-production) som inkluderar enskilda personer som bor och
använder en plats, civilsamhällets organisationer och det offentliga men även kan inkludera
privata aktörer. Vad som ska karakteriseras som ett gemensamt intresse, t.ex. specifika
offentliga platser, och för vem eller vilka grupper platserna är ett intresse, är emellertid inte
primärt ett teoretiskt problem utan ett empiriskt, och därmed ett problem för praktiken. Varje
plats kännetecknas av en territoriell komplexitet där offentliga företrädare, privata aktörer,
organisationer och olika grupper och enskilda invånare gör anspråk på platsen på olika sätt,
vilket inte sällan kan leda till konflikter. Det är i denna balans mellan samspel och samverkan
och konflikt som studien uppehåller sig i undersökningen av deltagandets arenor.
Begreppsmässigt används här inte ”medborgare” (utöver i projekttitel) då de processer som
studeras inte är beroende av medborgarskap per se, utan utifrån de som använder, bor eller på
andra sätt relaterar till en plats. Medborgardeltagande och medborgardialog används idag ofta
i en bredare betydelse, men det finns också en ökad medvetenhet att det finns en spänning
kring begreppet medborgarskap och kopplingar till rätten att delta i samhällsprocesser. I detta
sammanhang ter det sig då naturligt att genomgående använda människor eller invånare,
alternativt mer beskrivande skrivningar om användare/boende eller annan bestämning.
Metod, val av fall och datainsamlig
Fallstudiemetodik är lämplig för att studera komplexa processer med många inblandade
parter. Det ger en möjlighet att studera ett fenomen i ett geografiskt, historiskt, politiskt
och/eller ekonomiskt sammanhang. Här genomfördes tre fallstudier för att undersöka
invånarnas bidrag till kulturmiljöarbetet och de former deras organisering tar.
De utvalda fallen som studerats är Nobelcenter, Stockholm; Omgestaltningen av
Rådhustorget, Umeå där det s.k. Apberget varit i fokus; samt Västlänken, Göteborg. De tre
fallen visar på samspelet mellan offentliga aktörer (på lokal och central nivå), civilsamhälle,
näringsliv och enskilda invånare. De har valts utifrån att de uppvisar omfattande engagemang
på såväl formella som informella arenor. Fallen representerar stadsbyggnadsprojekt av olika
storlek och skild rumslig relevans - från lokal till nationell betydelse, och kompletterar
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varandra ur flera perspektiv. I fallet med Rådhustorget/Apberget, Umeå handlar det om en
plats med lokalt stor betydelse för grupper i samhället, främst ungdomar, och är närmast ett
objekt där användningen, inte utformningen ger betydelsen och som kan ses som vardagens
kulturmiljö, men även med symboliskt och ceremoniellt värde då det varit en samlingsplats
för olika former av manifestationer i staden. Här sker en omvandling och upprustning av den
offentliga miljön. Nobelcenter, Stockholm rör sig om den planerade tillkomsten en byggnad,
och därmed rivningen av ett tullhus och varuskjul, på en central plats både utifrån Stockholm
som stad, beläget i innerstaden som klassas som av riksintresse för kulturmiljö, och också
utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv framförallt utifrån det besökspunkter för
turism som finns i närområdet, med museer, Stockholms slott och den visuella kopplingen till
Djurgården. Även här finns ett tänkt cermoniellt värde med koppling till kulturmiljö, men då
kopplat till Nobelpriset och den planerade byggnaden. Här finns en önskan från staden att i
anslutning till Nobelcenter skapa en tydligare offentlig plats kring centret. Västlänken,
Göteborg som infrastrukturprojekt har både lokal och i förlängningen nationell betydelse, och
rör till skillnad från de andra fallen ett större geografiskt område med flera stationsområden i
befintlig bebyggelse och byggande av järnvägstunnel under centrala delar av Göteborg. Här är
infrasystemet i sig, med stationer, vagnar och perronger att betrakta som en offentlig plats,
samtidigt som det sker förändringar i befintliga offentliga miljöer.
I projektet tas inte ställning till projekten som sådana, eller vilka argument och
ställningstaganden som är legitima, bra eller dåliga, eller till olika aktörers och gruppers
agerande. Inte heller utvärderas fallen i relation till betydelsen för kulturmiljön. Istället
studeras hur engagemang har formerats och vilka arenor som använts samt skapas för
deltagande i relation till projekten.
Under våren 2017 skedde en grundläggande inventering och insamling av material om de tre
fallen. Fokus var på textbaserat material, men även andra källor, som nyhetsinslag i tv och
radio, filmmaterial från intressegrupper och motsvarande på internet och i viss mån offentliga
möten och manifestationer. Källorna var av olika karaktär, och hänför sig till tre
huvudgrupper: offentliga dokument, material från privata aktörer, samt nyhetsmedier. I
kategorin offentliga dokument rör det sig i första hand om planhandlingar, beslutsdokument,
samrådsredogörelser och liknande som beskriver processen och hur formella
deltagandeprocesser initierats och genomförts, samt bemötandet av initiativ och aktioner från
enskilda och intressegrupper. Här ingår också kommunernas hemsidor. I den andra kategorin
har fokus varit på initiativ till påverkan, deltagandeprocesser och kunskapsproduktion från
enskilda medborgare och grupperingar, samt civilsamhällets aktörer i viss mån. Här ingår
bland annat insändare, olika skrivelser, upprop, hemsidor och sociala medier som facebook
och filmer på youtube. Här ingår även ett besök på länsmuseet i Umeå där Apberget och
berättelser kring dess historia fanns representerat. Materialet i den tredje gruppen omfattar
nyhetsmaterial i text och bild som varit tillgängliga på internet, både i form av artiklar och
som inslag i radio och tv i rikspress och lokaltidningar.
I samtliga fall rör det sig om tidsperioden som anses vara realistisk i relation till fallen och
syftet med att studera dessa (2013-2017), med fokus på de senaste åren.
Materialinsamlingen skedde sedan fortlöpande med bevakning av nya händelser i fallen under
2017. Likaså skedde analys av materialet löpande i samarbete mellan projektmedarbetarna.
Inledningsvis, vilket också anges i ansökan, var planen att anordna en fokusgrupp i respektive
fall. Efter att ha samlat in material och följt fallen under våren ändrades planen. Då
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processerna, speciellt i fallen med Nobelcenter och Västlänken var i mycket känsliga och
akuta faser bedömdes risken stor att fokus skulle komma att hamna på sakfrågan i sig snarare
än på former för deltagande och grunder för engagemang utöver sakfrågan, som var det vi
ville undersöka. Det insamlade materialet är också av en sådan karaktär, mycket på grund av
hur centrala de sociala medierna och internet varit, att syftet med att utgå från fall kunde
uppnås utan dessa fokusgrupper och intervjuer.
En ytterligare reflektion kring studiens upplägg är att det genom att ha två extremfall som haft
stor medial uppmärksamhet och resursstarka aktörer, såväl ekonomiskt som
faktakunskapsmässigt, och att alla fall var i större städer och gällande omfattande förändringar
i stadsstrukturen/stadsbilden, inte är möjligt att dra några generella slutsatser om i vilken mån
arenor för deltagande existerar oberoende av planerade förändringar. Detta var dock ett
medvetet val för att få fram typexempel där det var uppenbart att det förekom olika former av
organisering utanför de formella, inbjudna samråden. I framtida studier om deltagande och
kulturmiljöarbete skulle ett geografiskt område som exempelvis en kommun, eller ett antal
kommuner, kunna studeras för att fånga eventuella skillnader i organisering kring
kulturmiljöfrågor urbana områden och landsbygd, samt löpande samtal och mobilisering i
relation till planerade projekt. Det skulle också vara av intresse att studera det utifrån det
offentligt drivna kulturmiljöarbetet och på vilket sätt och i vilken mån olika initiativ, av
enskilda och exempelvis hembygdsföreningar och andra organisationer, får betydelse i arbetet
i en mer omfattande studie, och vad som har avgörande betydelse för att samarbete och utbyte
snarare än konflikter uppnås i olika typer av fall.
Huvudsakliga resultat och effekter
Projektet bidrar med kunskap om betydelsen av enskilda människors och gruppers
engagemang och roll i samtida samhällsplanering och kulturmiljöarbete. Det ställer
grundläggande frågor om invånares organisering och deltagande för att hävda sina
erfarenheter, intressen och värderingar i kulturmiljöarbetets beslutsprocesser och
implementering. Frågan om medborgardeltagande har i teori och praktik till stor del varit
inriktad mot enskilt deltagande på "konstruerade" och formella arenor, s.k. inbjudet
deltagande. I mindre utsträckning har människors egna initiativ på deras egna "naturliga" och
informella arenor uppmärksammats som vägar för deltagande och representation i
kulturmiljöarbetet. Studien bidrar till kunskap om arenor för deltagande och i vilken
utsträckning och på vilket sätt människors erfarenheter, kunskaper och värderingar kommer
till uttryck samt hur dessa kan tas till vara och nyttiggöras i kulturmiljöarbetet.
Kulturmiljöarbetet bör förstås som ett meningsskapande som inkluderar många olika intressen
och kunskapsformer, och som formar en berättelse om såväl platser som samhället utifrån
dess historia, nutiden och framtida utveckling. I de tre studerade fallen ser vi hur
konkurrerande berättelser om platsernas mening och betydelse representeras. Men det är
också tydligt att berättelser om en plats, både utifrån nutid och platsens historiska utveckling
används strategiskt för att mobilisera engagemang, och för att formulera argument mot
respektive för en planerad utveckling. Ett exempel är hänvisningen till att nuvarande
bebyggelse på den tilltänkta tomten för ett Nobelcenter representerar Stockholm som
sjöfartsstad, och berättar om handelns och sjöfartens betydelse historiskt. Det ställs mot
berättelser från staden och Nobelstiftelsen om ett framtida kulturarv i form av nutida
märkesarkitektur och Stockholms betydelse som kunskapsstad.
I de tre studerade fallen finns genomgående en tydlig uppdelning mellan expertkunskap och
lekmannakunskap, men det är tydligt att argument som bygger på hänvisningar till
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expertkunskap används av alla för att legitimera argument och ställningstaganden.
Lekmannakunskap bedöms alltså av de enskilda och grupper som engagerar sig som mindre
legitim. Det är främst tydligt i de två större projekten, där frågorna också gäller miljöer som är
mer att tolka som kollektiva nyttigheter såväl geografiskt som funktionellt.
Det som framkommit i projektet är att bredare processer för att definiera kulturarv behöver
inkludera lekmän, i meningen de som använder en plats eller är berörda på annat sätt. I fallet
Rådhustorget/Apberget i Umeå ser vi hur den dagliga användningen och praktiken, snarare än
det fysiska uttrycket hos objektet/miljön står i centrum för vad som förs fram av de som
engagerar sig.
Mobilisering av medborgare och intresseorganisationer i fallen Nobelcenter och Västlänken
tar båda i hög grad formen av protestgrupper som har som gemensam drivkraft att stoppa de
planerade projekten, och där kulturmiljövärden är ett argument som blir centralt. De
respektive centrala grupperingar som bildats är Bevara Blasieholmen respektive Stoppa
Västlänken Nu. Runt Västlänken finns ytterligare nätverk och grupperingar som på olika sätt
samverkar, men har lite olika mål. Det är här tydligt att expertkunskap och argument kring
kulturmiljö står i centrum. Många av de som engagerar sig är resursstarka, och har i många
fall fackkunskap med relevans för frågan. Bland de som engagerar sig finns forskare inom
kulturmiljöområdet eller vidare samhällsbyggnadsområdet, samt yrken som arkitekter,
antikvarier, och historiker, samt journalister vilka inte alltid har en sakkompetens inom
kulturmiljöområdet men kanske mer om den politiska processen och demokratiska aspekter.
Det finns också hänvisning till annan expertkunskap, exempelvis inom medicin och ekonomi,
där namnkunniga personer inom sitt eget område även blir talespersoner kring respektive
projekt. Det tar sig också uttryck i produktion av alternativa utredningar och
kunskapsunderlag, som i fallet med Västlänken.
När det gäller arenor där engagemang tar sig uttryck handlar det både om skapade arenor och
användande av befintliga. Inbjudna samråd och möjligheten att lämna in kommentarer och
även möjligheten att överklaga är de mer formella. Vid samrådet för detaljplan Nobelcenter
fanns exempelvis Stockholms stads dialogpaviljong på plats i närområdet under tre dagar.
Tillskapade arenor har varit återkommande offentliga möten, demonstrationer och upprop. I
fallet Västlänken blev omröstningen om trängselskatter en form av arena. I Umeå anordnades
återkommande sittaktioner som främst vände sig till studenter som på tisdagar hade lunch på
platsen där talarstolen/det s.k. Apberget stått.
Sociala medier och internet har varit centrala arenor i samtliga fall. För Västlänken och
Nobelcenter finns i det första fallet flera hemsidor från olika initiativ som samlar information,
länkar till officiella dokument, presenterar argument mot projektet och samlar in
kampanjmedel. Även för Stockholms-fallet finns en motsvarande sida. Här finns också
kortare filmer som exempelvis visar områdets historia i bild och tal. Rädda Blaiseholmen har
också dokumenterat sina aktiviteter i form av seminarier, demonstrationer och
informationsmöten med bland annat experter, politiker och intervjuer med ”mannen på gatan”
i ett högt antal filmer, vanligen 5-15 minuter långa, som publicerats på youtube. För Apberget
har facebook varit en viktig plattform för att sprida information och inbjudningar till aktioner
och möten. Här rör det sig till skillnad från de andra fallen främst om en ungdomsdriven
process och med en mer alternativkultur-inriktning. Olika tillgängliga tjänster för att skapa
upprop har också använts i anslutning till de tre fallen.
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De politiska partierna och den politiska debatten kan också ses som en arena där det i de två
större fallen finns strategier att lyfta in frågor om projekten på partiernas agenda. De olika
partiernas ställningstaganden i beslut om respektive projekt lyfts fram, och upprop görs till
partiaktiva att lyfta frågan och stötta eller ifrågasätta, och till väljare att rösta i linje med
sakfrågans behandling och inte partisympatier i första hand. Det sker alltså en argumentation
som utgår från såväl expertkunskap och politiska ställningstaganden.
Inom grupperingar och nätverk har kapacitet och kompetens troligen utvecklats, men det finns
inga tecken på att det så här långt lett till ett kapacitetsbyggande för kulturmiljöarbetet i
meningen ett möte och samarbeten mellan olika grupperingar och de offentliga
(kulturmiljö)aktörerna för att öka kunskap och identifiera grunder och strategier för fortsatt
utveckling i projekten. Det är snarare så att det i anslutning till enskilda projekt, många gånger
riskerar hamna i låsta lägen genom att det blir ett ställningskrig. Exempelvis har det funnits
kritik mot kommun, länsstyrelse och RAÄ för de bedömningar de i olika skeden gjort i sina
roller som kulturmiljömyndigheter.
En speciell utmaning är de förutsättningar som finns inbyggt i samhällsbyggandet i fall där
projekten är resultat av framförhandlade ”paket” där förhandlingar skett mellan stat och lokala
och regionala parter, som i fallet med Västlänken som del av Västsvenskapaketet. Där finns
åtaganden från respektive nivå som villkoras på olika sätt och där olika delar är beroende av
varandra. Dessa förhandlingar är ofta fokuserade på ett mindre antal sakfrågor, exempelvis
transportsystem och bostadsförsörjning, och innebär därmed att andra frågor kommer in
senare. Det behöver inte innebära att det är bristfälliga underlag men skapar i sig svårigheter
om delaspekter blir ifrågasatta.
Resultaten i relation till tidigare nationell och internationell översikt tidigare forskning
Traditionellt har samhällsplanering, inklusive kulturmiljöarbetet, setts som en
expertorienterad och rationell aktivitet och ett offentligt ansvar där beslut har fått sin
medborgerliga legitimitet genom den representativa demokratin (t.ex. Strömgren 2007,
Graham et al. 2000). Denna syn har ifrågasatts och särskilt resulterat i studier som utgått från
ett kommunikativt ideal där olika intressen – inklusive medborgarna – ska ges möjligheter att
delta i och bidra till planering och beslutsfattande (t.ex. Healey 1997, Smith 2006). Förutom
demokratiska ambitioner motiveras medborgardeltagande vanligen med att medborgarna har
kunskaper som är viktiga beslutsunderlag. Rydin (2007) pekar på att lekmän besitter
kunskaper som experter inte omfattas av. Studier som ansluter till frågor om kontroverser,
deltagande och representation i en svensk kontext är t.ex. Linnros (1999), Soneryd (2007),
Listerborn (2008) och Henecke & Kahn (2002). I litteraturen (se t.ex. Healey 2007) betonas
betydelsen av arenor för kapacitetsuppbyggnad och ett bredare deltagande. Forskningen om
olika parters ansvarstagande för gemensamma angelägenheter har bl.a. inriktats mot studier av
allmänningar och delningsekonomi (t.ex. Ostrom 1990; Bauwens & Iacomella 2010),
förutsättningar för delaktighet i beslutsfattande (t.ex. Fung & Wright 2003), maktfördelning
(t.ex. Forester 1989, Flyvbjerg 1991) samt utformning av offentliga platser och planering på
lokal nivå (t.ex. Kärrholm 2005, De Magalhaes 2010).
Det är tydligt att argument kring kulturmiljö kan användas både för och emot de planerade
projekten, vilket är speciellt framträdande när det gäller Nobelcenter. Detta ligger i linje med
vad Storbjörk (2003) visar – att det i kontroverser kring samhällsbyggande finns legitima och
faktagrundade argument som kan leda till helt motsatta slutsatser. Det kan gälla mellan olika
kunskapsområden, exempelvis trafik och naturvård, eller naturvård visavi kulturmiljö, men
också inom ett och samma område. Väl genomförda utredningar och kunskapsunderlag är
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alltså i sig inte tillräckligt. Vi kan här också prata om ”wicked problems” (Rittel & Webber
1973), som avser att det flesta samhällsbyggnadsfrågorna inrymmer en komplexitet som gör
att de inte har givna och entydiga lösningar.
Borges (2017) visar på betydelsen av berättandet – story-telling – som del av
kulturmiljöarbetet. I kulturmiljöarbetet blir de olika parallella berättelser som finns kring en
plats eller miljö, och relationer mellan platser, viktiga att förstå som del av arbetet. Här finns
det en möjlighet att den situerade kunskapen synliggörs, och att olika gruppers förståelse av
en plats och dess värde. En utmaning är att expertkunskapen tenderar att få större tyngd i
berättelser och uppskattningen av deras legitimitet, och användningen av berättelser baserad
på expertkunskap kan alltså bli lättare att relatera till. Det är också viktigt att ha ett såväl
öppet som kritiskt förhållande till de olika berättelserna, då frågor om vems berättelse och
syften med berättelsen behöver ställas. Olika gruppers maktresurser, allmänintressen och
kollektiva nyttor är aspekter som behöver övervägas. Målet bör vara att formulera
gemensamma breda berättelser där en mångfald av röster kan synliggöras, och som också
inkluderar de professionella bedömningarna av miljön. Formulerandet av en mer samlad
berättelse kan vara en del av den samproduktion som Albrecht (2013) beskriver.
Kapacitetsbyggande och tillgång till en öppen samtalsarena, som alltså inte behöver vara en
fysisk plats, är en viktig del för att olika kunskapsformer och olika grupperingars kunskap och
erfarenheter ska kunna tas tillvara, oberoende av de resurser ekonomiskt och inomdiciplinärt
som finns inom olika grupperingar. Det är viktigt att ta sig bortom låsningar av rätt och fel för
att skapa konstruktiva sätt att balansera utveckling-bevarande för att stärka kulturmiljöarbetet.
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Frågan om kulturmiljö, kulturarv och kulturmiljöarbete har traditionellt främst setts som en
uppgift för experter. Invånare och de som använder en miljö har haft en passiv roll i
värderings- och urvalsarbetet. Behovet under senare år att se över utgångspunkter och rådande
praktik kring värderings- och urvalsfrågor understryks bl.a. av Riksantikvarieämbetets nya
plattform för värdering och urval, liksom myndighetens uppdrag från regeringen att formulera
en vision för kulturmiljöarbetet fram till 2030. Internationella exempel som ytterligare
understryker inte minst medborgarnas betydelse är Europarådets landskapskonvention och
den s.k. Faro-konventionen.
Förståelsen för vad som kännetecknar kulturarv och kulturmiljö har således utvecklats i
policydokument och praktikens retorik, men också i forskningslitteraturen. Exempel på det
senare omfattas av forskningsområdet Critical Heritage Studies. I litteraturen betonas allt mer
enskilda människors och gruppers roll i kulturmiljöarbetet (se t.ex. Smith 2006). Enligt
Auclair & Fairclough (2015) handlar det om att: "...encourage a view of heritage as not
simply protected ’artefacts’ but more importantly as a people-centred process.”
Hittills saknas dock i förhållandevis stor utsträckning en djupare förståelse, och/eller
tillämpning, i praktiken för hur människor ska ges utrymme att påverka kulturmiljöarbetets
beslutsprocesser och implementering. Praktiken kännetecknas i stor utsträckning fortfarande
av rationella och expertorienterade arbetssätt, vilket ofta innebär att medborgarnas perspektiv
underordnas experternas. Vanligast är att deltagandet förväntas ske på "konstruerade" och
formella arenor (t.ex. samråd enligt Plan- och bygglagen) snarare än de "naturliga" och
informella arenor som medborgarna använder sig av i sin vardag (t.ex. föreningsliv, sociala
media). Relevansen av detta projekt ligger således i dess bidrag till att utveckla ny kunskap
om hur invånares och gruppers erfarenheter, intressen och värderingar kan nyttiggöras i

8

kulturmiljöarbetet. I sammanhanget är det viktigt att vara medveten om att ett ökat deltagande
inte står i motsättning till den professionella rollen och sakkunskapen.
En mer generell sammanfattande slutsats från projektet är att det för deltagande och
delaktighet i formulering av kulturmiljö och de värden som användare, boende och andra
upplever inte är tillräckligt att detta sker i samband med stadsutvecklingsprojekt, vare sig om
det avser enskilda, avgränsade objekt eller miljöer eller mer omfattande projekt. Det behövs
ett pågående samtal om kulturmiljö, kring vad som utgör kulturarv, värden och prioriteringar,
olika perspektiv. Detta förutsätter ett möte mellan expert och lekmannakunskap, men också
att inkludera olika fält av expertkunskap. Ett övergripande syfte med ett sådant pågående
samtal är att bygga kapacitet i kulturmiljöarbetet, och kan exempelvis ligga till grund för
prioriteringar mellan olika värden. I förlängningen kan detta också ytterligare tydliggöra
kulturmiljöns roll i stadsutveckling och samhällsförändring.
Följande aktörer bedöms komma att ha intresse för projektets resultat: statliga myndigheter
som Trafikverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet, företrädare för kommunal planering
och kulturmiljövård, liksom företrädare för lokalt och regional kulturmiljöarbete som
länsstyrelser och lokala och regionala museer, samt civilsamhällets aktörer verksamma med
kulturmiljöfrågor.
Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Projektets resultat sprids på olika sätt:
De preliminära resultaten presenterades och diskuterades juni 2017 på en forskarworkshop.
Deltagare: Krister Olsson och Maria Håkansson, Hanna Sofia Johanson (RAÄ,
projektföljare), Moa Tunström (Nordregio, forskare, pågående forskning om kommuners
arbete med medborgardeltagande samt social hållbarhet), Sofia Wiberg (KTH, doktorand,
projekt om former för deltagande), Malin Weijmer (GU, doktorand, projekt om delaktighet
inom kulturmiljöarbete). Två övriga inbjudna förhinder.
I juli 2017 presenterades delresultat på den internationella vetenskapliga konferensen
AESOP congress 2017 Spaces of Dialog for Places of Dignity av Krister Olsson och Maria
Håkansson med presentationen ”Citizen participation and representation in Urban planning
and cultural heritage management” (powerpoint)
Undervisning. Resultatet integreras dels i undervisning för bebyggelseantikvarier (GU) och
för samhällsplanerare (KTH), i båda med bäring på studenternas framtida yrkesroll och
förståelse för interaktion med andra aktörer samt olika kunskapsformer och
kunskapsunderlag. Under 2017 och framåt.
Projektet och resultat finns med som i grund vid exempelvis föredrag och andra
presentationer och diskussioner på temat som projektmedarbetarna deltar i, såväl inom
akademin som med praktiken som målgrupp. Under 2017 omfattade det speciellt deltagande i
paneldiskussionen Kulturmiljö och medborgardialoger: En diskussion om glappet mellan mål
och praktik (K. Olsson) vid konferensen Creating the city – identity, memory, participation.
Malmö högskola februari 2017, och en intervju i Arkitekten (170627)
En vetenskaplig artikel är under utarbetande baserade på resultaten med föreslagen titel
”Citizen Representation and Heritage Management – examples from a Swedish planning
perspective”. (kommande 2018/19)
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En kort rapport på svenska som vänder sig till praktiken, såväl politiker och tjänstemän på
kommunal nivå som politiker och myndigheter på nationell nivå, som sammanfattar resultaten
och rekommendationer. Planeras i form av pdf-publicering. Titel: Medborgarnas arenor i
kulturmiljöarbetet (Kommande 2018)
Övriga publikationer som projektet bidragit med underlag till:
Olsson, K. (kommande, 2018), Att sätta sig på kartan – högtflygande planer, i Olshammar, G.,
Olsson, K. och Siesjö, B., (red.), (kommande, 2018), Hus mot himlen. Hållbar hybris?
(preliminär titel), Malmö: Arena.
Weijmer, M. (kommande, 2018), I sökandet efter delaktighet – Aktörer, praktiker och
kulturmiljöarbete (preliminär titel), Göteborg: Göteborgs universitet.
Doktorsavhandling.
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