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Abstract  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur byggd kulturmiljö värderas i svenska kommuners 

översiktsplaner samt om och hur översiktsplanerna speglar den utveckling som skett 

inom kulturmiljövården - från att huvudsakligen belysa materiella värden till en 

växande betoning på immateriella, sociala och ekonomiska värden. Metoden för 

uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys. Tre nyckelord (kulturmiljö, kulturhistorisk och 

kulturarv) användes och de kontexter de figurerade i analyserades för att undersöka hur 

nio värden kopplade till kulturmiljöer förekom i 40 översiktsplaner. Värdena har 

hämtats ur Masons (2002), Bond & Worthings (2016) samt Unnerbäcks (2002) skrifter. 

Frågeställningarna är ”Hur värderas byggd kulturmiljö i svenska kommuners 

översiktsplaner?”, ”Finns det skillnader i hur kulturmiljö värderas i svenska kommuners 

översiktsplaner beroende på om de är antagna före eller efter 2010?” samt ”Speglar 

översiktsplanerna den utveckling som skett i kulturmiljövården från att färmst framhålla 

kulturmiljöers materiella värden till att belysa även de immateriella, sociala och 

ekonomiska värdena?”. Översiktsplaner antagna före och efter 2010 (då nya plan- och 

bygglagen antogs) skiljer sig inte på något avgörande sätt i värderingen av kulturmiljö.  

Undersökningen visar att ett skifte i synsätt skett tidigare, sannolikt under 1990-talet i 

samband med ändringar som gjordes i plan- och bygglagen 1996, införandet av 

miljöbalken 1998 och de nationella miljömålen 1999. 
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Förord 

En masteruppsats skriver inte sig själv. Jag vill därför ta tillfället i akt och tacka för det 
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Sammanfattning 

Kulturmiljövården har förändrats under 1900-talet. Tidigare låg dess fokus främst på 

enstaka byggnader som sparades som monument och de värden som förknippades med 

kulturmiljöer var materiella (Bond & Worthing, 2016). Under andra halvan och slutet 

av 1900-talet förändrades detta. Synen på vad som ansågs värdefullt att bevara och vilka 

värden kulturmiljöer kan tillskrivas breddades till att även innefatta hela miljöer samt 

mer vardagliga byggnader (Bond & Worthing, 2016; Vecco, 2010). De värden som 

tillskrivs kulturmiljöer förändrades också och immateriella värden som sociala, 

identitetsskapande, ekonomiska och platsskapande framhålls i allt högre grad 

(Lagerqvist, 2016). Även traditioner och berättelser pekas ut som viktiga immateriella 

värden (Bond & Worthing, 2016). 

 

I Sverige har kommunernas översiktsplaner betydelse för hur kulturmiljöer värderas och 

sparas, då de på ett översiktligt plan kan peka ut vad som ska bevaras och hur 

(Unnerbäck, 2002; Nyström & Tonell, 2012). Översiktsplanerna har betydelse för 

kulturmiljöer då de beslut som tas i samhällsplaneringen baseras på dessa planer. År 

2010 antogs en ny version av plan- och bygglagen, den lag som i störst utsträckning styr 

samhällsplaneringen. Jämfört med den tidigare versionen från 1987 har lagen från 2010 

större fokus på varsamhet, förvanskning och bevarande.  

 

I uppsatsen har 40 svenska översiktsplaner, 20 stycken antagna innan år 2010 och 20 

stycken antagna efter år 2010, analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Genom tre olika nyckelord; kulturmiljö, kulturhistorisk och kulturarv, har de kontexter, 

explicita och implicita, som dessa ord förekommer i undersökts. Detta har gjorts för att 

svara på tre frågor: ”Hur värderas byggd kulturmiljö i svenska kommuners 

översiktsplaner?”, ”Finns det skillnader i hur kulturmiljö värderas i svenska kommuners 

översiktsplaner beroende på om de är antagna före eller efter 2010?” och ”Speglar 

översiktsplanerna den utveckling som skett i kulturmiljövården från att främst framhålla 

kulturmiljöers materiella värden till att belysa även de immateriella, sociala och 

ekonomiska värdena?”.  

 

Studien visar att av de nio värden som enligt Mason (2002), Bond & Worthing (2016) 

samt Unnerbäck (2002) kan tillskrivas kulturmiljöer, återfinns åtta i svenska 

översiktsplaner. Värdena, historiskt, pedagogiskt, konstnärligt, symboliskt, socialt, 

estetiskt, arkitektoniskt och ekonomiskt, förekommer både i översiktsplaner antagna 

innan 2010 och efter 2010, medan religiöst värde saknas. Värdena förekommer även på 

liknande sätt i de äldre och de nyare översiktsplanerna. Då kulturmiljöerna beskrivs som 

symboliskt, socialt och ekonomiskt värdefulla genom att de bland annat bidrar till 

identiteter, känslor samt utgör turistattraktioner som omsätter pengar, speglar de den 

utveckling som skett i kulturmiljövården. Både materiella och immateriella värden samt 

enstaka byggnader och hela miljöer framhålls som viktiga.  

 

Den största förändringen i hur kulturmiljöer värderas i översiktsplaner skedde sannolikt 

tidigare än 2010 och innan den nya plan- och bygglagen infördes. En förändring under 

mitten av 1990-talet beskrivs i flera översiktsplaner antagna efter 1999. Uppsatsens 

urval av översiktsplaner är dock för litet för att säkert kunna visa på detta. Fler 

översiktsplaner antagna innan 1999 skulle behöva analyseras för att kunna säkerställa 

detta.   
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Introduktion 

Kulturmiljövården är en bransch med en tydlig profession som omfattar bland annat 

byggnadsantikvarier och institutioner som till exempel museer. Samtidigt ingår 

kulturmiljövård som en del i samhällsplaneringen i stort och är därmed föremål för 

ekonomiska avvägningar och prioriteringar i relation till exempelvis trafikinfrastruktur, 

vård och utbildning. Detta faktum har fått mig att fundera på hur kulturmiljön, till 

exempel i form av byggnader, värderats inom branschen respektive inom 

samhällsplaneringen i stort, liksom om förändringar i värderingar gått parallellt i de 

båda sammanhangen eller om man kan urskilja eftersläpningar och/eller konflikter. 

 

Under 1900-talet har kulturmiljövården förändrats och vad hos en kulturmiljö som anses 

värdefullt har utvecklats. Tidigare pekades främst enstaka byggnader och objekt ut som 

värdefulla och deras värde kopplades då främst till deras ålder, konstnärliga eller 

arkitektoniska uttryck. Den historia de berättade var oftast den av samhällets elit. Synen 

på vad som anses värdefullt att bevara och vilka värden kulturmiljöer kan tillskrivas har 

dock breddats till att även innefatta mer vardagliga byggnader och livshistorier (Bond & 

Worthing, 2016; Vecco, 2010). Kulturmiljövården har också förändrats på så sätt att 

hela miljöer och inte endast enstaka byggnader pekas ut som bevarandevärda. 

 

Med denna förändring i kulturmiljövården har även de värden som kan kopplas till 

byggnader utvecklats. Tidigare var det främst materiella värden som ansågs viktiga. 

Under senare delen av 1900-talet förändrades detta. Kulturmiljöers immateriella värden, 

till exempel sociala, identitetsskapande, estetiska, ekonomiska och platsskapande 

framhålls i allt högre grad (Lagerqvist, 2016). Även traditioner, ritualer och berättelser 

pekas ut som viktiga immateriella värden som kan tillskrivas kulturmiljöer (Bond & 

Worthing, 2016).  

 

I Sverige spelar kommunernas översiktsplaner en viktig roll för vad som ska komma att 

bevaras och hur kulturmiljöer värderas. Hur kulturmiljöerna framhålls i en översiktsplan 

påverkar hur bra planen kan fungera som underlag för utvecklingen av den byggda 

miljön (Riksantikvarieämbetet, 2008). De riktlinjer en kommun anger i sin 

översiktsplan blir vägledande för hur kommunens kulturmiljöer används och framhålls. 

Därför ska det i en översiktsplan framgå vilka mål kommunen har för kulturmiljöerna 

och deras utveckling (Riksantikvarieämbetet, 2008).   

 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2008) har de tidiga översiktsplanerna tenderat att vara 

beslutsunderlag helt inriktade på bevarande i kulturmiljöfrågor. Kulturmiljön har 

tidigare pekats ut som något som hämmat planeringen, men istället menar man idag att 

kulturmiljön bör lyftas fram som något positivt och en tillgång för planeringen 

(Riksantikvarieämbetet, 2008).  

 

År 2010 antogs en ny version av plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) ska en kommun i sin översiktsplan ange hur den byggda miljön ska bevaras, 

användas och utvecklas. Detta är något den nya versionen fokuserar mer på än den 

tidigare plan- och bygglagen från 1987 som inte angav detta lika tydligt. Genom att 

beskriva kulturmiljöer och hur de är viktiga i översiktsplanen kan områdens 

ursprungliga karaktär bevaras (Nyström & Tonell, 2012). Den nya plan- och bygglagen 

påverkar således hur kulturmiljöerna kan användas och bli en levande del av samhället 

genom samhällsplaneringen. 
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I den nya versionen av plan- och bygglagen finns nya rubriker som fokuserar på 

bevarande och varsamhet (SFS 2010:900). De formuleringar som finns angivna under 

de nya rubrikerna har även funnits med i tidigare version av lagen, men inte varit lika 

tydliga. I den nya lagen har kulturmiljöers värden och bevarandet av dessa således 

förtydligats något genom att de i lagens åttonde kapitel fått egna rubriker och 

underrubriker. Dessa anger bland annat att ”En byggnad som är särskilt värdefull från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” 

samt ”Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena 

bevaras” (SFS 2010:900). I lagen framhålls den kulturhistoriska bebyggelsens värden 

som en del av utvecklingen av en långsiktigt hållbar livsmiljö. Värderingar och 

perspektiv har förändrats och en helhetssyn finns nu för kulturmiljövården och 

kulturarvet som en del av samhällsplaneringen (Riksantikvarieämbetet, 2015). 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur byggd kulturmiljö värderas i svenska 

kommuners översiktsplaner. För att ta reda på detta kommer jag att använda mig av nio 

värden som kan appliceras på byggnader och platser och med utgångspunkt i dessa 

undersöka hur kulturmiljöerna värderas. Värdena har valts ut då de förekommer i 

Masons (2002) och Bond & Worthings (2016) studier samt används i Axel Unnerbäcks 

(2002) skrift för Riksantikvarieämbetet om värdering av kulturhistorisk bebyggelse. 

Värdena har sedan tidigare använts för att värdera kulturmiljöer. I uppsatsen kommer 

jag även att studera om, och i så fall hur översiktsplanerna speglar den utveckling som 

skett inom kulturmiljövården de senaste åren från att huvudsakligen belysa 

kulturmiljöernas materiella värden till en växande betoning på bland annat immateriella, 

sociala och ekonomiska värden.  

 

Frågeställning  

De frågor jag utgått från i min studie är: 

 Hur värderas byggd kulturmiljö i svenska kommuners översiktsplaner?  

 Finns det skillnader i hur kulturmiljö värderas i svenska kommuners 

översiktsplaner beroende på om de är antagna före eller efter 2010?  

 Speglar översiktsplanerna den utveckling som skett i kulturmiljövården från att 

främst framhålla kulturmiljöers materiella värden till att belysa även de 

immateriella, sociala och ekonomiska värdena? 

 

Metod och tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av en kvalitativ innehållsanalys för att genomföra min studie. En 

innehållsanalys tillämpas för att undersöka innebörden av en text, både det som uttrycks 

explicit, men även underliggande teman (Boréus & Bergström, 2012; Bryman, 2012; 

Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Innehållsanalys är en flexibel metod som kan 

användas på flera olika sorters texter och formas för att passa forskningsfrågan och 

forskningen (Bryman, 2012; Boréus & Bergström, 2012). Jag tillämpade en kvalitativ 

innehållsanalys med en summativ ansats till min studie, vilket innebär att forskaren gör 

sin analys utifrån några i förväg bestämda nyckelord samt undersöker i vilken kontext 

de förekommer (Hsieh & Shannon, 2005). Genom tillämpning av metoden skapas en 
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bättre förståelse för olika fenomen, i detta fall kulturmiljöer i översiktsplaner, då även 

latent innehåll i texten undersöks (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen passade min studie då flera av de värden som 

förknippas med kulturmiljöer inte uttrycks tydligt i översiktsplanernas texter. Ibland 

framgår värdena tydligt, som till exempel när en del objekt och miljöer förknippas med 

historiska personer, deras liv och verk. Andra värden är inte tydligt skrivna i texten men 

finns där om kontexten och meningen bakom stycken och fraser analyseras. Metoden 

har därför bidragit till att ge mig en bra bild av vilka värden som framhålls, vilka som 

inte gör det samt om det finns några skillnader i översiktsplaner antagna före och efter 

år 2010.    

 

Ytterligare en fördel med att tillämpa innehållsanalys är att det är en metod som passar 

för att göra analyser över tid (Bryman, 2012). Metoden kan användas för att analysera 

texter innan och efter en särskild tidpunkt för att sedan jämföra och se om ord och fraser 

haft samma betydelser eller förekommit på olika sätt. Detta gör att metoden passade min 

studie väldigt bra, då jag var intresserad av att undersöka hur kulturmiljöer värderats 

innan och efter den nya versionen av plan- och bygglagen antogs år 2010.  

 

För min studie påbörjades utformningen av innehållsanalysen med en genomgång av 

tidigare forskning. Genom den tidigare forskningen kunde jag hitta begrepp och värden 

kopplade till kulturmiljöer som kunde användas för att välja ut nyckelord till ett 

kodschema (Potter & Levine-Donnerstein, 1999; Boréus & Bergström, 2012). 

Kodschemat utformades som en kort ordlista med nyckelorden och det tillämpades 

sedan för att undersöka om, hur ofta och i vilken kontext nyckelorden förekom i 

översiktsplanerna. Detta gjordes med hjälp av en sökfunktion på datorn eller för hand 

beroende på om översiktsplanerna var pdf:er eller så pass gamla att de var inscannade 

som bilder. När planerna är inscannade som bilder kan sökfunktionen inte tillämpas då 

det inte finns någon ”text” för datorn att söka igenom. Ett första prov av kodschemat 

och nyckelorden gjordes på tre översiktsplaner för att säkerställa att orden var relevanta 

och kunde bidra till att data kunde samlas in.  

 

Sökningen gjordes genom att ett nyckelord i taget skrevs in i datorns sökfunktion. 

Genom denna gick det direkt att se hur många träffar funktionen fick på det valda ordet 

i dokumentet (Hsieh & Shannon, 2005). Efter detta valde jag att läsa igenom varje 

stycke där nyckelordet förekom. De stycken som handlade om kulturmiljöer sparade jag 

ner i ett separat dokument för att gå igenom senare. De stycken som inte handlade om 

äldre byggnader utan till exempel odlingslandskap eller fornlämningar lämnades, då det 

inte är denna form av kulturmiljöer eller kulturarv min studie fokuserar på. Sedan 

gjordes samma procedur för de andra nyckelorden. För de riktigt gamla 

översiktsplanerna, som är inscannade som bilder, fick jag läsa igenom hela planerna för 

att hitta de olika nyckelorden. När jag hittade ett ord skrev jag ner det stycke det 

förekom i och sparade det i det separata dokumentet. Alla meningar som innehöll mina 

nyckelord och berörde byggd miljö sparades i samma dokument.  

 

Det separata dokumentet med all den data jag samlat in låg sedan till grund för att 

analysera vilka värden som förekom i översiktsplanerna. Varje stycke gicks igenom 

igen, men den här gången utgick jag från de nio värdena och tolkade styckena utifrån 

dem. Värdena har antingen nämnts direkt i texten i anslutning till mina nyckelord eller 

funnits som underliggande meningar i de analyserade styckena. I vissa meningar fanns 
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värden som pedagogiskt tydligt uttryckt och sades bidra till kulturmiljöns värde, i andra 

stycken fick jag istället tolka underliggande meningar och latent innehåll (Hsieh & 

Shannon, 2005; Bryman, 2012). Jag tolkade till exempel att kulturmiljöerna var viktiga 

då de utgjorde historiska årsringar i staden som att byggnaderna tillskrevs ett historiskt 

värde då de visar på hur städerna vuxit fram genom olika perioder. Olika ord eller 

meningar kan på så sätt tolkas som olika uttryck för värdena (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Nyckelord 

De nyckelord jag använt mig av i min studie är: kulturmiljö, kulturhistorisk och 

kulturarv.  

 

Nyckelorden valdes ut efter hur de kan definieras, deras koppling till äldre bebyggd 

miljö samt vilka träffar de gav när jag provade dem på de första tre översiktsplanerna. 

”Historisk bebyggelse” var till exempel ett ord som var med bland de första 

nyckelorden, utöver de som sedan valdes ut. Det nyckelordet visade sig inte ge något 

resultat, då det dels är uppdelat i två ord dels inte förekom i de översiktsplaner jag 

provade nyckelorden på. Det togs därför bort ur kodschemat.  

 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2015) kan kulturmiljö definieras som all den miljö som 

påverkats av mänskliga verksamheter. Begreppet kulturmiljö kan användas för att 

beskriva en anläggning, en bygd eller region eller ett avsnitt i landskapet 

(Riksantikvarieämbetet, 2015, s. 13). Begreppet innefattar också immateriella fenomen 

som är knutna till en plats. Ordet kulturmiljö kan därför som nyckelord ge träffar på 

både byggd miljö och immateriella värden, men även på miljöer som pekats ut som 

riksintressanta för kulturmiljövården. Riksintressen utgör områden som innehåller 

element, till exempel byggnadsmiljöer eller landskapsavsnitt, som speglar utvecklingen 

och framväxten av Sverige och landets historia (Riksantikvarieämbetet, 2017). 

Riksintressen har ofta en tydlig förklaring till varför de anses vara riksintressanta och 

vilka värden som bidrar till detta. Detta gör att ordet kulturmiljö är relevant för min 

undersökning. Då begreppet är brett förekommer det ofta i översiktsplanerna, men de 

kontexter det förekommer i handlar inte alltid om bebyggd miljö. Många träffar handlar 

om odlingslandskap, viktiga kustområden och skogslandskap. När nyckelorden räknas 

kan kulturmiljö därför förkomma ofta, men jag har alltid behövt läsa de stycken ordet 

förekommer i för att veta om det handlar om byggnader eller något annat.  

 

Nyckelordet kulturhistorisk har valts ut då ordet utgör en del av begreppet 

kulturhistoriskt värde, vilket både förekommer i plan- och bygglagen och 

kulturminneslagen (SFS 2010:900; SFS 1988:950). Det kulturhistoriska värdet refererar 

till hur byggnaders materiella och immateriella särdrag kan skänka kunskap om 

historiska sammanhang och skeden (Riksantikvarieämbetet, 2015, s. 12). Nyckelordet 

har valts ut då det i översiktsplanernas texter förekommer tillsammans med äldre 

bebyggelse samt på vilket sätt de anses kulturhistoriskt värdefulla eller intressanta. Det 

har därmed kunnat ge mig träffar i stycken där flera av de olika värdena både är explicit 

och implicit uttryckta.  

 

Kulturarv är ett begrepp som refererar till olika uttryck av mänsklig påverkan, både 

immateriella och materiella (Riksantikvarieämbetet, 2015, s. 12). Det kan till exempel 

vara traditioner, miljöer, föremål, strukturer och lämningar (ibid.). Detta begrepp är, 

precis som kulturmiljö, väldigt brett och kan därför ge träffar på både fornlämningar och 

byggnader. Det har valts som nyckelord då det ger träffar på stycken innehållande både 
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materiella och immateriella uttryck. Ett exempel på ett immateriellt uttryck är 

traditioner som utgör en del av det sociala värde som kan tillskrivas äldre byggnader 

och miljöer. Då begreppet utgör både något immateriellt och materiellt har dess 

innebörd varit föremål för diskussioner och problematisering under de senaste 

decennierna (Riksantikvarieämbetet, 2015). 

 

Nyckelorden har valts ut då jag anser att de tillsammans ger en bra översikt på hur 

kulturmiljöer värderas i översiktsplaner. De fokuserar på både materiella och 

immateriella företeelser, vilket hjälpt mig att hitta de olika värdena som också kan vara 

materiella och immateriella. Det är möjligt att andra nyckelord kunnat användas för 

studien, vilket kunnat ge ett annat resultat. Andra nyckelord hade kunnat ge mig andra 

träffar i dokumenten och jag hade på så sätt analyserat andra stycken än de jag nu 

analyserat och resultatet hade kunnat bli annorlunda. Jag bedömde dock att kulturmiljö, 

kulturhistorisk och kulturarv gav mig bäst underlag samt är de ord som oftast används i 

anslutning till kulturmiljöer i översiktsplaner. Metoden har gett mig en grundläggande 

insikt av hur och i vilken kontext mina utvalda nyckelord förekommit (Hsieh & 

Shannon, 2005).  

 

Översiktsplaner 

Fyrtio översiktsplaner analyserades i studien, tjugo av dem antogs innan år 2010 (se fig. 

1) och tjugo efter år 2010 (se fig. 2). Kommunerna vars översiktsplaner har analyserats 

har valts ut för att täcka hela Sverige, från norr till söder. De utgör både befolkningstäta 

kommuner och kommuner med färre invånare. I en del av dem finns större städer, i 

andra mindre och i några ingen stad alls. Urvalet har gjorts med detta i åtanke, för att 

översiktsplanerna och uppsatsen ska spegla Sveriges kommuners mångfald. De 

analyserade planerna presenteras i tabeller nedan (fig. 1 och fig. 2).   

 

Äldre översiktsplaner  
(översiktsplaner antagna innan år 2010) 

Kommun År 

Arboga  2009 

Bjurholm  1990 

Borås 2006 

Ekerö 2005 

Eslöv 2002 

Falköping 2008 

Göteborg 2009 

Hässleholm 2007 

Jönköping 2002 

Kalix 2009 

Kiruna 2002 

Kristinehamn 2004 

Lycksele 2006 

Nordanstig 2005 

Ovanåker 2000 
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Ronneby 2006 

Salem  2006 

Timrå 1990 

Älvkarleby 2009 

Östhammar 2003 

Fig 1. Äldre översiktsplaner antagna innan år 2010 

 

Nyare översiktsplaner  
(översiktsplaner antagna efter år 2010) 

Kommun År 

Aneby 2013 

Falkenberg 2014 

FalunBorlänge 2014 

Hallstahammar 2011 

Härnösand 2011 

Hörby 2016 

Leksand 2014 

Luleå 2013 

Malmö 2014 

Mörbylånga 2014 

Nacka 2012 

Storuman 2011 

Strömsund 2014 

Sunne 2013 

Trosa  2015 

Uppsala 2016 

Vaggeryd 2014 

Vansbro 2011 

Älmhult 2016 

Östersund 2014 

Fig 2. Nyare översiktsplaner antagna efter år 2010 

 

Jag har endast analyserat kommunövergripande översiktsplaner, inga fördjupade 

översiktsplaner eller områdesplaner och i dessa har bara huvuddokumenten legat till 

grund för analysen. Tillhörande bilagor och kulturmiljöprogram har därmed inte 

analyserats. Detta då det inte fanns möjlighet för att analysera alla dessa dokument 

under den tidsram som var satt för studien. Resultatet hade även kunnat bli något ojämnt 

av detta då en del kommuner har många bilagor till sina översiktsplaner och andra inga 

bilagor. En analys av bilagorna hade även bidragit till att lika många översiktsplaner 

inte kunnat studeras, vilket inte gett ett lika representativt resultat av studien. 
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Källkritik 

Det finns kritik mot kvalitativ forskning. Till exempel kan resultatet av min uppsats 

påverkas av min förförståelse samt hur jag väljer att tolka den data jag samlar in och 

analyserar. Då studien är knuten till både min tolkning av det undersökta fenomenet och 

de tankar och värderingar som råder kring det när studien utförs, är det svårt att göra om 

den och få exakt samma resultat (Bryman, 2012). Samtidigt går det att argumentera att 

det jag studerat, översiktsplaner, är något som existerar oberoende av min forskning och 

därför går de att studera exakt (Johannessen & Tufte, 2003). De är inte ett socialt 

fenomen eller något som påverkas beroende på hur jag ställer frågor. Det som står i dem 

kan således inte påverkas av min förförståelse eller ingång i studien eftersom de redan 

är skrivna. Vad jag som forskare anser är intressant eller viktigt har därför ingen 

betydelse för vad som står i översiktsplanerna. Det som står i just de översiktsplaner jag 

valt ut kommer inte heller att förändras med tiden, då de är bundna till det årtal då de 

antogs.  

 

Det som kan påverkas av min förförståelse är dock hur jag tolkar den data som texterna 

i översiktsplanerna utgör. Den syn som finns på kulturmiljöer och värderingen av dessa 

just när studien görs kan också påverka. Trots detta kan forskningen anses objektiv 

genom att jag som forskare förhåller mig kritisk och saklig till det jag hittar och inte 

låter mig påverkas av vare sig mina egna eller andras uppfattningar (Johannessen & 

Tufte, 2003).    

 

Studien blir även mer objektiv genom att jag innan jag genomförde datainsamlingen 

hade bestämt vilka nyckelord som skulle användas för att inhämta och kategorisera 

materialet. Min förförståelse och mina värderingar kunde på så sätt inte påverka 

processen i särskilt hög grad. Det fanns inte möjlighet att ändra nyckelorden under 

studiens gång eftersom det skulle lett till att jag inte kunnat jämföra översiktsplanerna 

med varandra.  

 

Annan kritik som kan riktas mot kvalitativ innehållsanalys är syftet att undersöka 

underliggande meningar i text. Resultatet blir beroende av min tolkning av 

nyckelordens kontext och det som uttrycks implicit i översiktsplanerna. Här är det 

möjligt att studien blir mer subjektiv och svår att göra om för en annan forskare i ett 

senare skede. Resultatet skulle kanske inte bli samma, då det påverkas av hur jag tolkar 

det implicita. För att motverka detta problem har jag använt mig av värden förknippade 

med kulturmiljöer. Dessa värden har tillämpats i tidigare studier och kan därför anses 

vara vedertagna. Då deras andemening tydligt beskrivs i andra studier och litteratur och 

tolkningen av de svenska översiktsplanerna bygger på dessa, minskar risken för att min 

studie endast blir beroende av min tolkning och subjektivitet. Genom att bygga den på 

tidigare forskning och vedertagna begrepp blir studien mer trovärdig och resultatet 

mindre snedvridet. Det blir även enklare att jämföra min studie med andra studier kring 

kulturmiljövärden. Inarbetade och etablerade begrepp som värdena ökar också 

chanserna för att en annan forskare skulle kunna få ett liknande resultat om studien 

skulle göras om i ett senare skede.  

 

En annan kritik som kan riktas mot datorbaserad innehållsanalys är att ord som är 

homonymer kan betyda olika saker fast de stavas likadant och att datorn inte kan skilja 

på detta (Boréus & Bergström, 2012). För att minska risken för detta har jag läst de 

kontexter nyckelorden förekommer i. På så sätt har jag förstått om till exempel 

nyckelordet kulturarv refererat till äldre bebyggelse eller fornlämningar.  
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Metoden undersöker endast de delar av texten som är kopplade till nyckelorden och 

således de delar som forskaren valt att fokusera på redan innan analysen påbörjas 

(Boréus & Bergström, 2012). Detta tillvägagångssätt bidrar till att det är möjligt att 

andra delar av texten, som skulle kunna ha betydelse för och påverka undersökningen 

missas. Ett sätt att undvika problemet är att läsa igenom så stora delar av texten som 

möjligt. Då ett så pass stort antal översiktsplaner analyserats och de nya planerna ofta är 

mycket omfattande, har det inte varit möjligt att läsa alla från pärm till pärm. Jag har 

däremot försökt skumma igenom så mycket av planerna som möjligt för att minska 

risken att missa något som skulle kunnat vara relevant för studien. 

 

Ett kodschema med nyckelord ökar studiens transparens, då det tydligt framgår vilka 

ord som undersökts och tolkats (Bryman, 2012). Ett kodschema bidrar till ökad validitet 

och reliabilitet då det är möjligt för en annan forskare att göra om samma studie och få 

ett liknande resultat om samma kodschema används (Bryman, 2012; Krippendorff, 

2004). Med ett kodschema blir en stor del av metoden systematisk, då samma ord söks i 

alla texter. En systematisk metod bidrar till att risken för ett snedvridet resultat minskar 

(Bryman, 2012). Detta då ordens explicita mening undersöks och tolkas lika i alla 

texter. Genom att använda sökfunktionen på datorn hittas samma ord i samtliga texter.  

 

För att öka reliabiliteten på undersökningen har jag försökt välja översiktsplaner med 

spridning när det kommer till vilket år de antagits, för att kunna analysera planer 

antagna både innan och efter år 2010. Genom att analysera både äldre och yngre samt 

översiktsplaner från större och mindre kommuner i både norra och södra Sverige har 

den data som samlats in blivit mer representativ ur ett övergripande nationellt 

perspektiv, än om jag skulle valt översiktsplaner från samma region.  

 

De texter som legat till grund för analysen måste ses ur den kontext de producerats och 

förekommer (Bryman, 2012). Översiktsplanerna är skrivna som planeringsverktyg med 

strategier för hur kommunerna ska utvecklas för framtiden. De bör följas i 

kommunernas detaljplanearbete, men är inte juridiska dokument. Det som står i dem 

behöver därför inte stämma med verkligheten, då de innehåller långsiktiga mål för 

planeringen. I min studie har jag dock inte varit intresserad av hur översiktsplanernas 

innehåll stämmer med tillämpningen av dem, utan hur kulturmiljöer framställs och 

värderas samt hur detta stämmer överens med utvecklingen i kulturmiljövården. 

Kulturmiljövården är en bransch med en tydlig profession som omfattar bland annat 

byggnadsantikvarier och institutioner som till exempel museer. Kulturmiljövård ingår 

även som en del i samhällsplaneringen i stort och är därmed föremål för ekonomiska 

avvägningar och prioriteringar i relation till exempelvis trafikinfrastruktur, vård och 

utbildning. Det är dock möjligt att värderingen av kulturmiljöerna skrivits på ett sätt 

som ska få kommunen och deras hantering av de äldre miljöerna att framstå så positivt 

som möjligt, men att detta inte stämmer med hur de egentligen hanteras och värderas.  

 

Då vissa av de värden som tillskrivs kulturmiljöer framgår tydligt i texterna har 

analysen av dessa varit enklare. Det kan handla om till exempel att en byggnads 

historiska värde framhålls på grund av att en historisk person fötts eller verkat där. Detta 

uttrycks ofta explicit i texterna. Den svårare delen är de värden som finns latent i texten. 

Stycket där nyckelordet förekommer behöver läsas i sin helhet och kontexten tolkas för 

att de implicita värdena ska upptäckas. Ibland är de tydligare och kopplade till andra 

värden, till exempel är det pedagogiska och det historiska värdet kopplat till städers 
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årsringar där vi kan se och lära oss hur samhället vuxit fram genom de historiska 

miljöerna.   

Litteraturbakgrund och teoretiska perspektiv 

Varför bör vi bevara äldre bebyggelse?  

Begreppen kulturarv och kulturmiljö används för att beskriva en plats eller ett objekt 

som besitter eller tillskrivs vissa värden (Bond & Worthing, 2016; 

Riksantikvarieämbetet, 2015). Vilka värden som kopplas till en kulturmiljö har 

betydelse eftersom värderingen av bebyggelsen är viktig för att kunna motivera dess 

bevarande samt hur den ska hanteras (Mason, 2002). Värderingen fungerar som 

underlag vid val av åtgärder för bland annat skydd och restaurering (Unnerbäck, 2002). 

Värden beskriver en plats eller ett objekts särskilda kvaliteter samt vilka funktioner de 

har i samhället och stadsrummet (Mason, 2002; Bond & Worthing, 2016). Dessa värden 

kan vara både materiella och immateriella (Smith, 2006).  

 

Att bedöma vilka värden en byggnad eller kulturmiljö besitter är svårt, eftersom den kan 

ha flera stycken. Värdena kan konkurrera med eller överlappa varandra. En kulturmiljö 

kan till exempel ha ett historiskt värde på grund av sin ålder och de händelser som ägt 

rum där, ett arkitektoniskt eller estetiskt värde för att den anses vacker och ett 

ekonomiskt värde eftersom den utgör en fastighet (Mason, 2002). Värdena förändras 

med tiden i takt med att den kontext miljöerna ingår i ändras (Mason, 2002; Unnerbäck, 

2002). Det som inte ansågs kulturhistoriskt intressant eller värdefullt vid en tidpunkt 

kan göra det ett antal år senare när förutsättningar och ideal förändrats. Kulturmiljöers 

värden kan påverkas av faktorer som till exempel kulturella trender, sociala ideal samt 

ekonomi. De värden kulturmiljöer tillskrivs eller besitter är därmed inte statiska, utan 

förändras med tiden. Värdena är även kopplade till just den kontext kulturmiljön 

förekommer i när den värderas (Mason, 2002).  

 

Olika värden kan vara uttryck för samma kvaliteter, men sett ur olika synvinklar 

(Mason, 2002, Riksantikvarieämbetet, 2015). Det bidrar till att det kan vara svårt att 

beskriva och bryta ner de värden en kulturmiljö eller ett kulturarv besitter. Olika 

personer med olika bakgrund och utbildning kan se värden i en byggnad, men utrycker 

det de ser på olika sätt trots att det de beskriver egentligen är samma sak (Mason, 2002). 

En kulturmiljö får således sina värden utifrån betraktaren eller bedömaren, vilken 

bakgrund denna har samt vilken kontext kulturmiljön förekommer i (ibid.).  

 

Rötter och historia är viktigt för människor och sedan början på 2000-talet har historiska 

perspektiv och förankring efterfrågats allt mer i en värld som snurrar allt fortare 

(Svensson, 2005). Det finns enligt Lowenthal (2015) flera fördelar med att bevara 

kulturmiljöer. En fördel är att de gamla miljöerna skänker en känsla av att känna sig 

hemma och av att vara del av en historisk kontinuitet som hjälper oss att förstå vår egen 

tid. Andra fördelar är att vi kan lära oss något om vår historia samt att kulturmiljöer 

förmedlar en känsla av identitet, som skapas när det förflutna knyts till framtiden 

(Lowenthal, 2015; Svensson, 2005). Detta stärker både individer och samhällen 

(Lowenthal, 2015). Gamla minnen lever kvar genom kulturmiljöerna och kan påminna 

oss om bra eller dåliga händelser som hänt i historien.  

 

Att bevara äldre bebyggelse har betydelse då de berikar miljön runt omkring oss samt 

bidrar till upplevelser (Lowenthal, 2015; Unnerbäck, 2002; Riksantikvaren, 2009). 
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Genom att spara äldre objekt får vi även en möjlighet att läsa av staden och förstå hur 

och i vilka sammanhang vissa miljöer uppkommit (Söderqvist, 2005). 

Samhällsplanerare kan till exempel, genom att studera kulturmiljöer, lära sig något om 

äldre tiders planeringsideal och förstå vad som fungerat och vad som inte gjort det 

(ibid.). Det går således att dra nytta av den äldre bebyggelsen och historien. 

 

På senare år har kulturmiljö mer och mer börjat betraktas som en tillgång i västvärlden 

(Lagerqvist, 2016). Kulturmiljöer ses i allt högre grad som värdefulla resurser med höga 

kvaliteter och det finns ett behov av att lyfta fram deras positiva påverkan på planering 

och utveckling av platser och städer (Riksantikvaren, 2009). Kulturarvets värden, både 

kulturhistoriska, sociala, identitetsskapande, platsskapande, estetiska och ekonomiska 

framhålls i allt större grad av tjänstemän, forskare och beslutsfattare (Lagerqvist, 2016). 

Vilka värden som kulturmiljöer kan tillskrivas och besitter har uppmärksammats alltmer 

under de senaste åren. Detta då alla kulturmiljöer, hur unika eller vardagliga de än må 

vara, anses bidra till samhällets värde (Bond & Worthing, 2016). Detta synsätt har 

bidragit till att verktyg och processer för att värdera och integrera kulturmiljöerna i 

samhällsplaneringen har börjat efterfrågas allt mer (Riksantikvaren, 2009). De beslut 

som tas i samhällsplaneringen, men även i den statliga kulturmiljövården, påverkar 

vilka kulturmiljöer som ska bevaras, hur de ska bevaras samt hur de värderas 

(Lagerqvist, 2016).  

  

Hur värderingen av kulturmiljöer uppkommit och utvecklats internationellt 

Grunden för bevarande och värdering av kulturmiljöer lades, för norra Europa, under 

den viktorianska perioden i Storbritannien, 1830-1900, av två herrar vid namn William 

Morris och John Ruskin (Bond & Worthing, 2016; Pendelbury, 2013). De menade att 

äldre byggnader och miljöer genom sitt material och sin fysiska utformning besatt vissa 

religiösa och pedagogiska värden. De ansåg även att skaparna av de äldre 

byggnadsverken haft en särskild hantverksskicklighet och konstnärlighet, något som de 

menade borde lyftas fram (Bond & Worthing, 2016). Dessa åsikter kom att bidra till de 

tidiga idéerna om att bevara kulturmiljöer. Byggnadernas arkitektur och estetiska 

utformning gav, enligt Morris och Ruskin, uttryck för historiska värden och ideal. 

Genom att bevara äldre bebyggelse gick det att förstå hur världen sett ut tidigare och hur 

samhället utvecklats och växt fram. Enskilda byggnader som bedömdes spegla makt 

eller en särskild samhällsklass ansågs särskilt värdefulla att bevara, då deras kopplingar 

till samhällets tidigare elit gav dem ett starkt historiskt värde (ibid.). 

 

Efter andra världskriget förändrades synen på bevarande. Eftersom många äldre 

byggnader förstörts under kriget började de byggnader och miljöer som ansågs ha ett 

särskilt kulturhistoriskt värde listas (Bond & Worthing, 2016). Fler byggnader än 

tidigare pekades ut som värdefulla. De värden som beskrevs och bedömdes som viktiga 

var fortfarande kopplade till arkitektur och estetik utformning och byggnaderna 

bevarades främst som monument över en svunnen tid.  

 

Trots att många kulturmiljöer förstörts genom flyganfall under kriget var det främst 

något annat som utgjorde det största hotet mot dem. Ett hot som bidrog till att större 

miljöer och inte endast enstaka byggnader eller monument började bevaras under 1960-

talet (Bond & Worthing, 2016). Hotet kom från det nya, moderna samhället och allt vad 

det innebar från nya vägar, stora byggprojekt och från vad vi i Sverige kommit att kalla 

citysaneringar (Bond & Worthing, 2016; Bedoire, 2015). De nya hoten bidrog till att de 

äldre byggnaderna isolerades, sett både till storlek och utformning (Bond & Worthing, 
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2016). De moderna, höga byggnaderna bidrog till att de äldre tappade sin kontext och 

blev stående som solitärer i ett främmande, modernt landskap.  

 

De förändringar som skett i synen på bevarande av kulturmiljöer, både i norra Europa i 

stort men även i Sverige, sedan andra världskriget går att följa genom internationella 

fördrag och konventioner (Bond & Worthing, 2016; Vecco, 2010). Kriget hade stort 

inflytande över kulturmiljövården under efterkrigstiden. I Haagkonventionen, som 

antogs 1954, fokuserades på hur kulturmiljöer kunde skyddas i händelse av väpnade 

konflikter (Vecco, 2010; Riksantikvarieämbetet, 2015). Konventionen var ett viktigt led 

i skyddandet av äldre bebyggelse efter kriget.   

 

Ett av de tidigaste fördragen med stor betydelse för kulturmiljö, Venedigchartret, 

formulerades av FN:s fackogan UNESCO, the International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) och andra internationella 

organisationer år 1964 (Vecco, 2010; Smith, 2006). I fördraget fastslogs bland annat 

riktlinjer för hur monument skulle bevaras (Bond & Worthing, 2016). Trots att 

fördraget förespråkade att det enkla och vardagliga skulle sparas fortsatte fokus för 

bevarande att ligga på unika monument, ikoniska byggnader och konstverk (Vecco, 

2010; Bond & Worthing, 2016). Venedigchartret har senare fått motta kritik för att dess 

fokus låg på just detta (Bond & Worthing, 2016). Fördraget hade dock stor betydelse för 

att äldre bebyggelse skulle dokumenteras både före, under och efter större ingripanden 

gjordes (ibid.).  

 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började fokus för bevarande breddas 

för att även beröra de mer vardagliga byggnaderna (Vecco, 2010). Värden som inte 

kunde kopplas till konst- eller arkitekturhistoria eller ålder uppmärksammades nu och 

ansågs vara värdefulla tillgångar. Under denna period växte även medvetenheten om att 

byggnader inte endast kunde sparas som enstaka monument, utan att bevarandet 

behövde omfatta hela den kontext de ingick i fram (Bond & Worthing, 2016). Hela 

miljöer började nu tillvaratas, vilket bidrog till att fler värden kunde sparas än de 

arkitektoniska och estetiska.  

 

Washingtonfördraget, eller fördraget för bevarande av historiska städer och urbana 

områden, som lanserades samma år som den svenska plan- och bygglagen, 1987, 

belyste ytterligare frågan om bevarandet av hela miljöer, där bebyggelsen sågs i sin 

kontext (Bond & Worthing, 2016; Vecco, 2010). Kulturmiljövården började även 

kopplas till den bredare samhällsplaneringen och planeringens sociala och ekonomiska 

frågor. Den ansågs kunna tillskrivas ett socialt värde och inte bara ett historiskt (Bond & 

Worthing, 2016).  

 

Andra tankar som haft betydelse för bevarandet av kulturmiljöer har kommit från östra 

och södra Asien samt Östeuropa (Bond &Worthing, 2016). Det politiska läget i östra 

Europa under slutet av 1980-talet och början på 1990-talet bidrog till att flera nya stater 

bildades. Den äldre bebyggelsen och miljöerna ansågs då kunna bidra till att stärka 

nationerna och deras identiteter under bildandet av de nya staterna (ibid.). Äldre 

bebyggelse kan skapa en känsla av identitet för invånarna samt en känsla av att vara en 

del i ett större sammanhang, vilket behövdes under denna tid (Unwin, 1997; Smith, 

2006). Kulturmiljöers symbolvärde för människors och platsers identitet kom även att 

påverka dem under de krig som fördes under Europa under slutet på 1900-talet. På 
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grund av det historiska symbolvärdet utsattes en del kulturmiljöer för krigshandlingar, 

sköts sönder och förstördes (Rodell, 2010).  

 

I södra och östra Asien belystes frågor om de immateriella värden kulturmiljöer kan 

besitta (Bond & Worthing, 2016). I länderna belägna i detta område är immateriella och 

religiösa värden vanligare än de materiella som framhållits i Europa (Vecco, 2010). 

Bildandet av nya stater samt tankarna från Asien, blev två faktorer som fick synen på 

kulturmiljöers värde att förändras i Europa (Smith, 2006). Kunskapen om att äldre 

bebyggd miljö kan tillskrivas både immateriella och materiella värden har utvecklats 

sedan 1990-talet och är idag en accepterad del av kulturmiljövården. Den nya 

kunskapen har även bidragit till stora förändringar. De immateriella värdena kan hittas i 

bland annat traditioner, berättelser och ritualer, vilket har lett till att bevarandet av 

kulturarvet har fått breddas och förändras (Bond & Worthing, 2016). Idag är det inte 

bara monument som anses värdefulla att bevara, utan även ekonomiska, kulturella och 

sociala processer kopplade till kulturarvet och kulturmiljöer tillvaratas (ibid.).  

 

Många av de tankar som idag genomsyrar dagens kulturmiljövård och planering går att 

koppla till en stadga som antogs i Burra i Australien 1979 (Smith, 2010). I stadgan 

föreslogs att en plats eller ett objekt skulle bevaras om den eller det ansågs 

kulturhistoriskt intressant utifrån sina sociala, vetenskapliga, estetiska eller historiska 

värden (Vecco, 2010; Australia ICOMOS, 2013; Mason, 2002). Stadgan fick därmed till 

följd att både immateriella och materiella värden ansågs värda att skydda och hjälpte på 

så vis till att bredda synen på vilka kulturmiljöer som var värda att bevara och varför 

(Vecco, 2010).  

 

Hur värderingen av kulturmiljöer och deras betydelse i samhällsplaneringen 
utvecklats i Sverige 

Utvecklingen av värdering av kulturmiljöer i Sverige följer utvecklingen i norra Europa. 

Värdet ansågs från början, under sekelskiftet 1800-1900, finnas i enskilda byggnader 

och särskilt i ovanliga sådana (Unnerbäck, 2002, s. 13). Under efterkrigstiden har synen 

på kulturmiljön och dess bevarande breddats även här i Sverige. Efter kriget började 

större krav ställas på analysen av värdet hos objekt och de betraktades inte längre som 

enskilda byggnader utan som en del i större miljöer (Unnerbäck, 2002; Söderqvist, 

2005). Utvecklingen i Sverige följde, precis som i andra delar av norra Europa, de 

konventioner och stadgor som togs fram under efterkrigstiden och framåt. Det tidigare 

nämnda Venedigchartret är ett av de dokument som påverkat hur synen på 

kulturmiljövård förändrats i Sverige. Den bevarandeideologi som presenterades i 

chartret har fortsatt att genomsyra arbetet med att bevara kulturmiljöer, men synen och 

tillämpningen har utvecklats och breddats (Unnerbäck, 2002). 

 

Utöver de internationella dokumenten har den svenska statsmakten bidragit till 

utvecklingen av den kulturhistoriska värderingen. Med de kulturpolitiska målen år 1974 

och 1988 sattes bland annat mål för vård av kulturarvet samt mål för hur 

kulturmiljövården skulle stärkas i samhällsplaneringen (prop. 1974:28). I propositionen 

från 1988, ”Proposition om kulturmiljövård”, formulerades mål för den statliga 

kulturmiljövården. Kulturmiljövård blev med denna även ett begrepp som omfattade 

kulturmiljöerna och vården av dessa generellt (prop. 1978/88:140). Propositionen angav 

även att en kärna i arbetet för kulturmiljövården var att tillvarata kulturhistoriska värden 

i bland annat miljöer i tätorter (prop. 1978/88:140). Kulturmiljön menades bidra till en 
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rik vardagsmiljö, främja identitet och skapa en medvetenhet om historien och estetiska 

värden (prop. 1978/88:140).  

 

Den första svenska plan- och bygglagen, som är den lag som i störst utsträckning 

påverkar samhällsplanering, antogs 1987 (SFS 1987:10). Plan- och bygglagen ersatte tre 

tidigare lagar som påverkade bygglagstiftningen. Dessa var byggnadsstadgan, 

byggnadslagen samt lagen om påföljder och ingripanden mot olovligt byggande 

(Boverket, 2014). Syftet med den nya lagen var bland annat att kunna uppnå en 

långsiktig användning och hushållning av mark- och vatten. Översiktsplaner och 

detaljplaner infördes. Dessa fick ersätta de tidigare generalplanerna, stadsplanerna och 

byggnadsplanerna. Den nya lagen fokuserade på regleringen av mark- och 

vattenanvändning och planeringsprocessen stod i fokus (ibid.). Ansvaret för planeringen 

decentraliserades från staten till kommunerna och vem som ansvarade för vad 

förtydligades med den nya lagen (ibid.).    

 

Även den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900), antagen år 2010, har påverkat 

värderingen och bevarandet av kulturmiljöer i Sverige. I lagen framhålls den 

kulturhistoriska bebyggelsens värden som en del av utvecklingen av en långsiktigt 

hållbar livsmiljö. I den nya plan- och bygglagen finns nya rubriker som lägger extra 

tyngd på bevarande och varsamhet. I lagens åttonde kapitel hittas rubrikerna ”Förbud 

mot förvanskning” samt ”Underhåll och varsamhet” (SFS 2010:900). 13 § anger att ”En 

byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” (SFS 2010:900). 8 kap 14 § anger att ”Ett 

byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 

tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt” och ”Om byggnadsverket är särskilt värdefullt 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras” (SFS 2010:900). Dessa formuleringar 

fanns med även i den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10) men hade inga egna 

rubriker. I den nya lagen har kulturmiljöers värden och bevarandet av dessa således 

förtydligats något genom varsamhetsbestämmelserna.  

 

Nytt för den nya plan- och bygglagen är också stycket, under 3 kap 5 § 4 punkten, om 

att kommunen i sin översiktsplan ska redogöra för hur den genom den fysiska 

planeringen avser att ta hänsyn till nationella mål (SFS 2010:900). Ett av dessa 

nationella mål, som särskilt berör byggnader, kulturmiljöer, värderingen, bevarandet 

och utvecklingen av dessa, är miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö som 

presenteras närmare nedan. 

 

Utöver plan- och bygglagen finns andra lagar och regler som styr och har styrt hur 

kulturmiljöerna bevaras och värderas i samhällsplaneringen. Kulturmiljölagen (SFS 

1988:950), tidigare Kulturminneslagen, är den centrala lagen för kulturmiljövården. 

Lagen innehåller grundläggande bestämmelser för skyddandet av det svenska 

kulturarvet. Genom kulturmiljölagen skyddas bland annat värdefulla byggnader, kyrkor 

och fornlämningar. Tio år efter att kulturmiljölagen trädde i kraft, introducerades 

ytterligare en lag som haft och har påverkan på kulturmiljöer i planeringen, miljöbalken. 

I miljöbalkens första kapitel anges att värdefulla kulturmiljöer ska vårdas och skyddas 

(SFS 1998:808). I tredje kapitlet finns bestämmelser om att skydda områden som är 

riksintressanta på grund av deras kulturvärden (ibid.). Detta är något som påverkar 
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samhällsplaneringen då hänsyn måste tas till riksintressen vid detaljplanering, men även 

i samband med översiktsplanering då kommunerna måste beskriva hur de tänker 

tillgodose olika riksintressen i sin översiktsplan.  

 

I april 1999 fastslog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål samt fyra 

miljömålsfrågor (Naturvårdsverket, 2017a). Ett av dessa miljömål berörde kulturmiljö 

och byggnader. Målet ”God bebyggd miljö” omfattar bebyggd miljö och kulturvärden 

(Naturvårdsverket, 2017b). Kulturvärden ska enligt målet tillvaratas och utvecklas och 

den byggda miljön ska utgöra en god livsmiljö. För att nå målet är svensk 

översiktsplanering ett viktigt verktyg (ibid.). Enligt Miljömålskommitténs betänkande 

ska ”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och 

utvecklas” (SOU 2000:52, s. 555). Den byggda miljön anses även bidra till 

skönhetsupplevelser samt skänka trevnad. Ansvaret för att identifiera kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse samt att skydda den ligger på kommunerna och kulturmiljövården 

(SOU 2000:52). Miljökvalitetsmålen och då främst det om den bebyggda miljön har 

också påverkat och påverkar hur kulturhistoriskt intressant bebyggelse och kulturmiljöer 

värderas i samhällsplaneringen. 

 

Under senare tid har fokus gått från vad som ska bevaras till vilka av de kvaliteter 

kulturmiljöer besitter som ska värderas och sparas. Tankarna om vad som ska klassas 

som värden har breddats och idag anses enkla, vardagliga byggnader lika värda att 

bevara som de byggnader som utgör de främsta exemplaren av en särskild arkitektonisk 

stil eller ritade av en särskild konstnär eller arkitekt. Kulturarvet har därmed blivit mer 

mångsidigt, bredare och yngre (Lagerqvist, 2016). Fler historier synliggörs i kulturarvet 

och kulturmiljöerna. Fokus ligger inte längre bara på den traditionella och elitens 

historia, utan även vardagliga och mer diversifierade historier lyfts upp och framhålls 

som identitetsskapande och viktiga delar av kulturarvet (ibid.). Med den förändrade 

synen på bevarande har en efterfrågan på att kulturmiljöintressen ska behandlas 

tillsammans med andra intressen i samhällsplaneringen uppstått (Olsson, 2003). 

Kulturmiljön ses idag ofta som en tillgång i planeringen (Nyström & Tonell, 2012). 

Äldre bebyggelse har betydelse vid till exempel utbyggnad av nya områden och bevaras 

för att skapa känsla, karaktär och identitet. Kulturmiljöer bevaras för att visa på platsers 

historia, ges nya funktioner samt används som inspiration för ny bebyggelse för att äldre 

och yngre byggnader ska samspela med varandra (Åström Eriksson, 2015). Värderingar 

och perspektiv har förändrats och en helhetssyn finns nu för kulturmiljövården och 

kulturarvet som en del av samhällsplaneringen (Riksantikvarieämbetet, 2015). 

 

Under 2000-talet har en ny teknik för att värdera kulturmiljöer i svensk 

samhällsplanering, stadsutveckling och kulturmiljövård presenterats (Riksantikvaret, 

2009). Metoden kallas DIVE och bygger på att kulturmiljöer ska beskrivas (Describe), 

tolkas (Interpret), värderas (Valuate) och aktiveras (Enable) (Riksantikvaren, 2009, s. 

6). DIVE är en flexibel metod som kan användas till såväl kommunal planering, 

miljökonsekvensbeskrivningar och i kulturmiljöförvaltning. Metoden är anpassad till 

den syn som idag finns på kulturmiljöer som en kvalitativ och funktionell resurs för 

planeringen och metoden kan anpassas till lokala förutsättningar. DIVE används för att 

analysera vilka delar av kulturarvet som är väsentliga för ett områdes utveckling sett ur 

ekonomisk, social, miljömässig samt kulturell synvinkel (Riksantikvaren, 2009). Detta 

nya sätt att analysera kulturmiljöer hänger på så sätt tätt ihop med det nya sättet att se 

kulturmiljön som en tillgång i planeringen, något som kan levandegöra, utveckla och 
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berika nya områden istället för att endast bevaras som ett monument över en svunnen 

tid. Tillämpningen av DIVE möjliggör bland annat för kommuner och kommunala 

tjänstemän att bedöma vilka miljöer som är värda att bevara.  

 

Kulturmiljö och samhällsplanering, tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som visar vilken roll kulturmiljö har i samhällsplaneringen. 

Dessa visar bland annat på att bevarandet av äldre bebyggelse utgör en stor del av 

samhällsplaneringen (Ashworth, 1997). Kulturmiljövården och kulturmiljöns del i 

samhällsplaneringen har traditionellt sett handlat om att experter bedömer vad och vilka 

kulturmiljöer som anses vara värda att bevara och varför (Berglund & Olsson, 2012). 

Kulturmiljösektorns roll har ofta varit att bistå kommunerna i deras översikts- och 

detaljplanering med expertkunskap och uppdaterade underlag på vad som bör bevaras 

vid beslutsfattande (ibid.). Bevarande av äldre byggnader och de restriktioner som 

kopplas till detta har ofta ansetts som något som hindrar exploatering och utveckling 

(Olsson, 2003; Ashworth, 2011). Relationen samhällsplanering och kulturmiljö har 

således varit konfliktfylld. 

 

Enligt vad jag har kunnat hitta saknas dock tidigare studier av hur kulturmiljöer 

värderas i svensk översiktsplanering samt om detta speglar utvecklingen i 

kulturmiljövården. Enligt Mason (2002) finns det även internationellt lite kunskap om 

hur värden bedöms och tillämpas i planering. Min undersökning knyter därför an till ett 

bredare forskningsfält men fyller samtidigt en viktig lucka genom att just ta sig an 

frågan om värdering av byggd kulturmiljö i svensk översiktsplanering och dess 

förändring över tid.  

 

En sak som tidigare forskning har visat har förändrats är den konfliktfyllda relationen 

mellan kulturmiljö och samhällsplanering. Kulturmiljöer ses inte längre bara som hinder 

mot utveckling och motsättningarna mellan förändring och bevarande är inte längre lika 

stora (Riksantikvarieämbetet, 2015; Olsson, 2003). För att de beslut som tas om 

kulturmiljöer i planeringen ska vara hållbara och kulturmiljöns värde inte förminskas, är 

det viktigt att det finns en samsyn på miljöernas betydelse för samhället (Bond & 

Worthing, 2016). Tidigare har de värden som en kulturmiljö kan tillskrivas använts för 

att förorda bevarande av byggnader eller miljöer, som sedan omfattas av både 

restriktioner och riktlinjer. I samhällsplaneringen har kulturmiljöers värde därför 

förminskats eller förbisetts, för att de restriktioner som följer dem påverkar och 

försvårar utvecklingen och planeringen. Det går dock att värdera kulturmiljöer utifrån 

den betydelse den har för en plats eller område (Bond & Worthing, 2016). 

Kulturmiljöerna används idag till exempel som tillgångar i planeringen och ges nya 

funktioner för att kunna bevaras och inte endast stå som tomma monument över den tid 

som varit (Åström Eriksson, 2015). Kulturmiljöerna ses inte längre som hinder, utan 

något som genom sin närvaro förgyller och bidrar till bland annat trevliga och 

uppskattade stadsmiljöer. Tidigare forskning kring kulturmiljöer och samhällsplanering 

visar att experter och planerare ofta har en rationell syn i bedömningen av kulturmiljöer 

(Olsson, 2003). Detta innebär att de flesta kulturmiljöer bedöms på liknande sätt. 

Materiella värden dominerar i dessa bedömningar, då det ofta är mätbara och 

jämförbara värden som framhålls i planeringen istället för de upplevelsevärden som 

användare av kulturmiljöerna eller till exempel lokalbefolkningen tillskriver dem (ibid.).  
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Värden  

Få försök har gjorts att beskriva och belysa vilka värden som tillskrivs kulturmiljöer tills 

nyligen (Bond & Worthing, 2016). Anledningen till detta är bland annat att värdena är 

svåra att mäta och uppskatta. Enligt Mason (2002) finns det dock några kategorier av 

värden som framträder tydligare än andra när han analyserat tidigare studier. Dessa är 

historiska, religiösa, ekonomiska, estetiska, politiska, samt pedagogiska värden (Mason, 

2002). Alla kulturmiljöer besitter inte alla värden han presenterar, men kategorierna 

täcker de flesta av de värden som brukar förknippas med dem vid planering och 

bevarande av äldre byggnader (ibid.). Bond och Worthing (2016) menar att en stor 

fördel med att försöka att ta fram ett ramverk med de olika värdena är att det blir lättare 

att identifiera vilka kulturmiljöer som är så pass värdefulla att de ska skyddas och sedan 

bevara dem. De har därför, precis som Mason (2002), genom analys av tidigare studier 

och skrifter pekat ut de värden de tycker framträder tydligast. Ett problem med att 

tillämpa ett ramverk eller kategorier som Masons är att även om de stämmer in på 

många, så går den inte att använda för att beskriva alla kulturmiljöer då de kan skilja sig 

åt (Mason, 2002).  

 

Nedan gör jag ett försöka att sammanställa en översikt av de värden som jag menar 

framträder tydligast i Masons (2002), Bond och Worthings (2016) samt Unnerbäcks 

(2002) studier och skrifter (Se även fig. 3). 

 

Historiskt värde utgör grunden för alla kulturarv och kulturmiljöer (Mason, 2002; Bond 

& Worthing, 2016). Att en byggnad eller miljö förkroppsligar eller förmedlar det 

förgångna är viktigt för att den ska kunna ses som ett kulturarv. Värdet finns i miljöns 

eller byggnadens ålder, koppling till kända personer, grupper och händelser, i 

byggnadsmaterialet och byggnadstekniken, i dess unika utformning och tidigare 

funktion (Unnerbäck, 2002; Mason, 2002). Det finns också hos byggnader som är 

arkitekturhistoriskt viktiga och till exempel mönsterbildande eller en tydlig representant 

för sin tid (Unnerbäck, 2002). Värdet har betydelse för de andra värdena, då det är 

grundläggande för dem (Bond & Worthing, 2016). Historiskt värde kan delas in i två 

subkategorier, pedagogiskt värde och konstnärligt värde (Mason, 2002; Bond & 

Worthing, 2016).  

 

Det pedagogiska värdet relaterar till kulturmiljöns förmåga att genom till exempel sin 

arkitektur eller genom arkeologi berätta något om sin tid och historien (Bond & 

Worthing, 2016; Riksantikvaren, 2009). Värdet refererar även till hur intressant en 

kulturmiljö är för dess besökare. Om det kan locka till sig nyfikna människor som efter 

sitt besök går hem och tar reda på mer (Bond & Worthing, 2016, s. 69). Det 

konstnärliga värdet är kopplat till hur unik kulturmiljön är i sitt slag, att den är ett 

exemplar ritad eller uppförd av en särskild person eller att den utgör ett bra exemplar av 

en särskild arkitektonisk stil (Mason, 2002; Bond & Worthing, 2016).  

 

Symboliskt värde kan till exempel vara en byggnads eller plats användning för protester 

eller dess koppling till en särskild ideologi, idéer eller rättsskipning (Mason 2002; 

Unnerbäck, 2002). Värdet kan bland annat ses i hur en plats eller byggnad används för 

att locka fram en särskild känsla eller reaktion i samhället (Mason, 2002; Bond & 

Worthing, 2016). Det symboliska värdet kan även finnas i kulturmiljöns ställning som 

ett landmärke eller som en plats som får människor att känna sig hemma (Bond & 

Worthing, 2016; Unnerbäck, 2002). Till exempel det värde människor tillskriver platsen 

där de är födda (Bond & Worthing, 2016, s. 71). Det symboliska värdet hos en 
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kulturmiljö utgör en viktig del i identiteten för en grupp eller nation (Bond & Worthing, 

2016).  

 

Socialt värde finns hos kulturmiljöer som kan förknippas med särskilda händelser eller 

traditioner som har betydelse för grupper och individer (Bond & Worthing, 2016). Det 

refererar även till hur människor relaterar till och upplever en kulturmiljö samt att 

kulturmiljön möjliggör att människor träffas och sociala grupper stärks (Mason, 2002). 

Det sociala värdet kan även kopplas till platsidentitet, då kulturmiljön kan skänka en 

känsla av trygghet och samhörighet (Mason, 2002; Bond & Worthing, 2016; 

Riksantikvarieämbetet, 2015; Smith, 2006).  

 

Kulturarv och kulturmiljö kan ibland tillskrivas ett religiöst värde (Mason, 2002; Bond 

& Worthing, 2016). Det religiösa värdet finns hos miljöer som anses vara religiösa och 

heliga, där religion utövas samt miljöer som förknippas med folktro och mystik (Mason, 

2002). Det religiösa värdet kan även kopplas till upplevelser där icke religiösa 

människor varit med om fenomen (ibid.).  

 

Det estetiska värdet refererar till flera olika kvaliteter hos en kulturmiljö och är det 

värde som oftast framhålls när något ska förklaras vara ett kulturarv (Mason, 2002). 

Värdet kan till exempel hittas i en plats eller ett objekts färg, form, skala och detaljer, 

men även dess utveckling samt hur den använts under tid (Bond & Worthing, 2016; 

Unnerbäck, 2002; Riksantikvarieämbetet, 2015). Förutom det visuella som färg och 

form kan det estetiska värdet även omfatta ljud, doft samt känsla (Australia ICOMOS, 

2013).  

 

Att en kulturmiljö besitter ett arkitektoniskt värde betyder att den till exempel utgör ett 

bra exempel på en särskild arkitektonisk stil, dess utveckling, uppkomst eller höjdpunkt 

(Bond & Worthing, 2016; Riksantikvarieämbetet, 2015). En byggnadsgrupp utformad 

efter en enhetlig idé utgör också exempel på arkitektoniskt värde (Unnerbäck, 2002). 

Värdet kan kopplas till historiskt kända personer, precis som det konstnärliga värdet. I 

detta fall kända arkitekter (Unnerbäck, 2002). Är en byggnad eller miljö ritad av en 

särskild arkitekt kan den anses extra värdefull.  

 

En kulturmiljös ekonomiska värde hänvisar till dess funktion som sevärdhet och resmål 

och hur mycket pengar den eller det omsätter genom detta (Bond & Worthing, 2016; 

Riksantikvarieämbetet, 2015). Pengarna kan omsättas direkt vid kulturmiljön genom 

inträde, tjänster och varor eller indirekt genom de tjänster och varor som konsumeras i 

dess närhet (Bond & Worthing, 2016). Att en kulturmiljö lockar besökare till det 

område där den är lokaliserad bidrar också till det ekonomiska värdet. En annan aspekt 

av det ekonomiska värdet är att kulturmiljön utgör en fastighet som i sig innehar ett 

ekonomiskt värde (Bond & Worthing, 2016; Riksantikvarieämbetet; 2015).  
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Fig 3. De värden som kan tillskrivas kulturmiljöer och vad som ingår och bidrar till värdena. 

 

Värden Faktorer som bidrar till att en kulturmiljö tillskrivs ett 

särskilt värde 

  

Historiskt En kulturmiljös ålder 

Miljöns koppling till kända personer, grupper och händelser 

Byggnadsmaterial 

Byggnadsteknik 

Unik utformning 

Tidigare funktion 

  

Pedagogiskt Kulturmiljöns förmåga att berätta om det förgångna 

Hur intressant en miljö är för dess besökare 

  

Konstnärligt Hur unik en kulturmiljö är i sitt slag 

Ritad eller uppförd av en särskild person 

Utgör ett bra exemplar av en särskild arkitektonisk stil 

  

Symboliskt En miljös koppling till protester, ideologier, idéer eller 

rättsskipning 

Att en kulturmiljö kan locka fram en känsla eller reaktion 

Landmärke eller en plats som får människor att känna sig 

hemma 

  

Socialt Kulturmiljöer som förknippas till händelser och traditioner 

Hur människor relaterar till och upplever en kulturmiljö 

Möjliggör för möten  

Stärker sociala grupper 

Platsidentitet – skänker en känsla av trygghet och samhörighet 

  

Religiöst Heliga byggnader 

Kulturmiljöer där religion utövas 

Folktro 

Mystik 

  

Estetiskt Färg, form, skala, detaljer 

En kulturmiljös utveckling 

Hur en kulturmiljö använts under tid 

Ljud, doft, känsla 

  

Arkitektoniskt Utgör ett bra exempel på en arkitektonisk stil 

Visar på en arkitektonisk stils utveckling, uppkomst eller 

höjdpunkt 

Byggnadsgrupp utformad efter en enhetlig idé 

Koppling till kända arkitekter 

  

Ekonomiskt Funktion som resmål eller sevärdhet 

Omsätter pengar  

Lockar besökare 

Utgör en fastighet 
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Gruppering av värden 

I värdering av svenska kulturmiljöer kan de olika värdena delas in under två större 

grupper, dokumentvärde och upplevelsevärde (Unnerbäck, 2002 s. 11) (fig. 4).  

 

I gruppen dokumentvärde ingår en byggnads eller miljös historiska egenskaper. Till 

denna grupp hör det historiska värdet uppdelat i arkitekturhistoriskt värde, 

personhistoriskt och konstnärligt värde, byggnadshistoriskt värde och samhällshistoriskt 

värde. I Unnerbäcks (2002) indelning av värden finns även fler, mindre värden i 

gruppen dokumentvärde. Dessa mindre värden, som till exempel socialhistoriskt värde 

som visar hur grupper och individer levt, finns även med i Masons (2002) och Bond och 

Worthings (2016) indelning av värdena, men är då inbakade under till exempel 

historiskt och pedagogiskt värde. Unnerbäck menar att dokumentvärdena är objektiva 

och därför inte påverkas nämnvärt av vem som gör värderingen av bebyggelsen eller 

miljön (Unnerbäck, 2002, s. 21). Värdena i denna grupp kan således tolkas lika av flera 

olika personer, då de är hårda och inte förändras beroende på betraktaren. Att en 

historisk person bott eller verkat i en byggnad är ett värde som inte påverkas av vem 

som värderar en miljö. Värdena i denna grupp är mer hårda och materiella än i nästa 

grupp.  

 

I gruppen upplevelsevärde ingår en byggnads eller miljös upplevelsemässiga och 

estetiska värden (Unnerbäck, 2002, s. 21). I denna grupp finns värden som 

arkitektoniskt värde, symboliskt värde och socialt värde (Unnerbäck, 2002; 

Riksantikvaren, 2009). Utöver dessa värden finns även under denna grupp värden som 

av Unnerbäck (2002) beskrivs var för sig, men av Mason (2002) och Bond och 

Worthing (2016) bakas in i de större rubrikerna. Dessa är till exempel identitetsvärde 

och traditionsvärde, som ingår i den samlande rubriken socialt värde. Upplevelsevärden 

värden är subjektiva och påverkas således av den individ som värderar byggnaden eller 

miljön (Unnerbäck, 2002). Detta då olika personer upplever kulturmiljöer på olika sätt, 

något namnet på gruppen visar på. Värdena i denna grupp är därför mer mjuka och 

formbara beroende på vem som värderar miljön. Några av dem är även immateriella, 

vilket gör att de påverkas av betraktaren.  

 

Utöver dokumentvärdena och upplevelsevärdena har Unnerbäck (2002) delat in övriga 

värden i en tredje grupp som han kallar förstärkande. En kulturmiljös värde kan inte 

enbart utgöras av dessa värden, utan de förstärker de grundläggande värdena 

dokumentvärden och upplevelsevärden. Förstärkande värden kan till exempel vara 

sällsynthet, representativitet, äkthet och kvalitet (Unnerbäck, 2002, s. 24).  

 

 

Dokumentvärden 

(materiella värden) 

Upplevelsevärden 

(immateriella värden) 

Förstärkande värden 

Arkitekturhistoriskt värde Estetiskt värde Sällsynthet 

Personhistoriskt värde Arkitektoniskt värde Representativitet 

Konstnärligt värde Symboliskt värde Äkthet 

Byggnadshistoriskt värde Socialt värde Kvalitet 

Samhällshistoriskt värde   

Fig. 4 Dokumentvärden, upplevelsevärden och förstärkande värden. 
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Översiktsplaner 

Hur kulturmiljöer beskrivs och värderas i en översiktsplan påverkar hur bra planen kan 

fungera som underlag för utveckling och bevarande av kulturmiljöer 

(Riksantikvarieämbetet, 2008). De riktlinjer, ställningstaganden och rekommendationer 

som anges i översiktsplanen blir vägledande för hur en kommun använder och 

framhåller sina kulturmiljöer (ibid.). I en kommuns översiktsplan bör det framgå varför 

det är viktigt att bevara kulturmiljöer samt vilka mål kommunen har för dem och deras 

utveckling (ibid.). Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en kommun i sin 

översiktsplan ange hur den byggda miljön ska bevaras, användas och utvecklas. Detta 

påverkar hur kulturmiljöerna kan användas och bli en levande del av samhället genom 

samhällsplaneringen. 

 

Kulturmiljöer kan värderas i planeringsverktyg på olika nivåer och hur utförliga 

värderingarna är skiljer sig därför åt. I en kommuntäckande översiktsplan blir 

värderingen av den kulturhistoriskt intressanta miljön översiktlig till skillnad från den 

värdering som görs i ett kulturmiljöprogram eller för en redan skyddad byggnad där 

värderingen kan bli mer detaljerad (Unnerbäck, 2002, s. 22; Riksantikvarieämbetet, 

2008, s. 21). En kommun kan dock uttrycka sina mål och den ambition de har med 

bevarandet av kulturmiljöer i sin översiktsplan (Unnerbäck, 2002; 

Riksantikvarieämbetet, 2008). Värderingen skiftar även över tid (Unnerbäck, 2002). Det 

som inte ansågs kulturhistoriskt intressant vid framtagandet av en tidigare översiktsplan 

kan vara det när arbetet börjar för nästa. Värderingen av den byggda miljön skiljer sig 

även åt mellan de olika kommunerna beroende på deras förutsättningar som till exempel 

vilka kulturmiljöer som finns samt vad de har för historia (Nyström & Tonell, 2012). 

 

Den första plan- och bygglagen som antogs 1987 ställde krav på att alla Sveriges 

kommuner skulle ha en antagen översiktsplan senast 1990 (Nyström & Tonell, 2012). 

Planen skulle ange långsiktiga riktlinjer för kommunernas markanvändning och 

byggande.   

 

År 2010 kom en ny version av plan- och bygglagen med syfte att förenkla och 

effektivisera planeringen samt bidra till en bättre tillämpning av lagen (Boverket, 2013). 

Den tidigare och första plan- och bygglagen från 1987 tillämpades fram till det att den 

nya lagen antogs 2010 (Berglund, 2008). Plan- och bygglagen behövde, efter 23 år, 

uppdateras för att kunna tillämpas i modern planering (Nyström & Tonell, 2012). Enligt 

Riksintresseutredningen (2015:99) förtydligades plan- och bygglagen något redan år 

1996 med hänseende till att översiktsplaner skulle ge en tydligare vägledning bland 

annat för hur den byggda miljön skulle bevaras och utvecklas. 

 

Enligt Boverket (2013) bidrog den nya versionen av lagen, som kom år 2010, till en 

början till att arbetet med översiktsplanering minskade. Antalet antagna översiktsplaner 

minskade också efter införandet av den nya lagen. Boverket uppmärksammade också att 

översiktsplanerna hade störst praktisk betydelse i tillväxtkommuner, medan kommuner 

med lågt exploateringstryck eller negativ befolkningsutveckling inte arbetade med sina 

översiktsplaner i lika hög grad (Boverket, 2013). Utöver detta hade en tredjedel av 

Sveriges 290 kommuner översiktsplaner som antagits under 1990-talet och därför inte 

längre var särskilt aktuella (ibid.). De planer som antogs förhållandevis kort tid innan 

2010 har däremot hållits delvis aktuella med hjälp av fördjupningar och tillägg.  
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Efter år 2010 har översiktsplanerna tenderat att bli längre med ett större fokus på 

strategier och strategiska ställningstaganden (Boverket, 2013). De har även blivit mer 

övergripande. Enligt Riksintresseutredningen (2015) hade, år 2014, en tredjedel av 

Sveriges kommuner en översiktsplan som var antagen från 2011 och framåt. Den största 

andelen av översiktsplanerna var då alltså från år 2010 och tidigare. 51 av dessa var 

antagna under 1990-talet och de flesta av de äldre planerna tillhörde kommuner i landets 

norra del (ibid.).  

 

Förutom strategiska ställningstaganden ska en översiktsplan även behandla kvalitativa 

aspekter på miljön (Nyström & Tonell, 2012, s. 220). Det kan till exempel handla om att 

peka ut vilka miljöer som ska skyddas och hur. Detta för att områdens ursprungliga 

karaktär ska kunna bevaras genom att kulturmiljöer från olika epoker sparas (ibid.).  

Empiri 

Äldre översiktsplaner 

Nyckelordet kulturmiljö 

I de äldre översiktsplanerna, antagna innan 2010, är nyckelordet kulturmiljö ett vanligt 

förekommande begrepp. Det är endast i Bjurholms kommuns översiktsplan, antagen 

1990, som ordet inte förekommer alls (Bjurholms kommun, 1990). Begreppet hänvisar i 

planerna till både bebyggd miljö, men även den miljö som uppstått i samspelet mellan 

naturen och människan (Arboga kommun, 2009; Ekerö kommun, 2005b). Det kan vara 

till exempel hela landskap med odlingar, bebyggelse och vägar (Arboga kommun, 

2009).  

 
Kulturmiljön är en del av livsmiljön och därför inte bara historiska lämningar och 

bebyggelse. Den består också av de människor som skapat och lever i den; deras historia, 

försörjning, traditioner och levnadssätt. Dessa olika ”kulturer” och miljöer från olika epoker 

berättar om människors liv på olika platser och bildar det kulturarv och den ”själ” som 

särskiljer den ena orten från den andra. (Ekerö kommun, 2005b, s 38) 

 

Begreppet förekommer ofta i samband med beskrivningar av riksintressen och 

riksintresseområden (Ovanåkers kommun, 2000; Göteborgs stad, 2009b; Timrås 

kommun, 1990). Riksintressen för kulturmiljövården omfattar såväl odlingslandskap 

som visar på hur marken tidigare brukats, som byggnader och byggnadsmiljöer 

uppförda under ett särskilt århundrade. De delar av den byggda kulturmiljön som pekas 

ut som riksintressanta utgör allt som oftast särskilt bra eller sällsynta exemplar av hur 

miljöer och byggnader såg ut förr. De väljs ut för att de kan visa på ett tydligt historiskt 

skede. Fokus ligger dock oftast på hela miljöer, till exempel bruksmiljöer, 

industrisamhällen och byar (Timrå kommun, 1990; Kalix kommun, 2009; Jönköpings 

kommun, 2002c). 

 

Identitet 

Kulturmiljö förekommer ofta i stycken om invånarnas och kommunernas identiteter. 

Äldre bebyggelse och bebyggelsetraditioner anses genom sina historiska och 

arkitekturhistoriska kvaliteter kunna skänka kommunerna särskilda identiteter 

(Ovanåkers kommun, 2000; Ekerö kommun, 2005b). Genom sin arkitektoniska 

utformning kan de bidra med kunskap om hur kommunerna vuxit fram genom olika 

historiska epoker (Arboga kommun, 2009; Ronneby kommun, 2006; Jönköpings 

kommun, 2002c). Det kan till exempel handla om industrier, bruksmiljöer eller 

stationsorter, där byggnader kopplade till detta berättar om vilken roll platsen och 
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kulturmiljön haft tidigare och därför bidrar till en historisk förankring. På så vis blir 

kulturmiljöer identitetsbärare för kommunerna samt hjälper till att bygga identiteter för 

kommuninvånarna (Kiruna kommun, 2002). Den historiska bebyggelsen framhålls som 

socialt viktig då den har betydelse för hur olika individer upplever sin närmiljö samt 

bidrar till en känsla av historisk kontinuitet och trygghet (Kristinehamns kommun, 

2004).  

 
Staden, såväl som landsbygden, ändras i en allt snabbare takt och mera genomgripande i 

våra dagar än under tidigare generationer. Detta för med sig ett behov av att hushålla med 

resurser i naturen och miljön, som inte kan återskapas om de en gång försvinner. Den 

historiskt framvuxna bebyggelsemiljön har social betydelse genom den roll den spelar för 

individens upplevelse av sin närmiljö, för kontinuitet, stimulans och rekreation, men även 

för individens känsla av trygghet och förankring i tillvaron (Kristinehamns kommun, 2004, 

s 65). 

 

Attraktivitet och turism 

Ett annat område där begreppet kulturmiljö förekommer i de äldre översiktsplanerna 

och framhålls som viktigt, är attraktivitet. De äldre miljöerna och byggnaderna anses 

genom sin estetiska utformning och arkitektur ha en stor attraktionskraft samt kunna 

bidra till en hållbar stadsutveckling och goda boende- och livsmiljöer (Hässleholms 

kommun, 2007; Göteborgs stad 2009a; Ekerö kommun, 2005a; Jönköpings kommun, 

2002a; Nordanstigs kommun, 2004). Äldre byggnaders proportioner, färgsättning, 

material och utformning menas bidra till attraktiviteten och goda boende- och 

livsmiljöer. Arkitekturen framhålls som något människor uppskattar (Östhammars 

kommun, 2003). Genom att kulturmiljön och dess arkitekturhistoriska värden 

tillvaratas, bevaras, tillgängliggörs och levandegörs kan de bidra till att höja en 

kommuns, orts eller områdes attraktivitet (Göteborgs stad, 2009a; Ronneby kommun, 

2006). Miljöns historiska och arkitekturhistoriska kvaliteter bedöms även bidra positivt 

till turistnäringen och lokal näringslivsutveckling då de kan utgöra turistattraktioner 

(Ekerö kommun, 2005c; Kiruna kommun, 2002; Falköpings kommun 2008).  

 
Våra unikt sammansatta och hävdade naturmiljöer samt ur ett nationellt perspektiv 

värdefulla kulturmiljöer, är av synnerligen väsentlig betydelse för Ekerö kommuns 

invånare, kommersiell turism resp lokal näringslivsutveckling. (Ekerö kommun, 2005c, s 

116)  

 

Kulturmiljövården är viktig såväl för invånarnas egen identitet som för turistnäringen. 

(Kiruna kommun, 2002, s 76).   

 

Historiska personer 

I Timrås översiktsplan (1990) är begreppet kulturmiljö även, genom de beskrivande 

texterna för riksintressen för kulturmiljövård, kopplat till historiska personer. De 

historiska personerna utgörs dels av en affärsman, Fredrik Bünsow, som spenderat sina 

somrar i en villa som idag tillhör en del av ett riksintresseområde, dels de arkitekter, I G 

Classon och Fritz Eckert, som står bakom utformningen av den medeltidsromantiska 

byggnaden. 

 

Nyckelordet kulturhistorisk 

Begreppet kulturhistorisk förekommer främst i kontexter där byggnader och miljöer 

beskrivs som till exempel kulturhistoriskt värdefulla eller kulturhistoriskt intressanta 

samt varför de bör bevaras eller tas hänsyn till (Bjurholms kommun, 1990; 

Kristinehamns kommun, 2004; Borås kommun, 2006). Kulturmiljöer pekas ofta ut som 
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kulturhistoriskt värdefulla eller kulturhistoriskt intressanta för att de är särskilt 

tidstypiska, märkliga eller haft en särskild funktion. Andra faktorer är för att de utgör ett 

relativt oförändrat och välbevarat exemplar av en särskild byggnadstyp eller på grund av 

deras utformning och karaktär (Göteborgs stad, 2009a; Arboga kommun, 2009; Salems 

kommun, 2006). Olika tiders utformningsideal, bebyggelsemönster, skala och detaljer är 

ytterligare faktorer som framhålls i de stycken där kulturhistoriskt värde förekommer 

(Eslövs kommun, 2002). Även byggnaders estetiska värde är något som ofta framhålls 

som viktigt för att en kulturmiljö ska anses kulturhistoriskt intressant eller 

kulturhistoriskt värdefull (Timrå kommun, 1990; Älvkarleby kommun, 2009; Lycksele 

kommun, 2006). Alla dessa värden beskrivs som tillgångar då de menas berika städer 

och tätorter (Göteborgs stad, 2009a). Utöver detta framhålls ofta kyrkliga miljöer som 

särskilt kulturhistoriskt värdefulla (Falköpings kommun, 2008; Jönköpings kommun 

2002b).  

 

Historia och utveckling 

Möjligheten att genom det kulturhistoriska värdet och arkitekturen kunna utläsa en 

kommuns historia och utveckling samt hur en byggnad eller miljö på ett pedagogiskt 

sätt kan berätta om samhället förr är också något som framhålls i flera översiktsplaner 

(Salems kommun, 2006; Hässleholms kommun, 2007; Kalix kommun, 2009).  

 
Mangårdsbyggnaden med flyglar är ett fint exempel på en enkel men ambitiös träarkitektur 

och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Flera ekonomibyggnader är också av 

intresse. Liksom lantarbetarbostäderna är de viktiga för att förstå hur gården fungerat. 

(Salems kommun, 2006, s 49).  

 

Varje landskapskaraktär har dessutom särskilda platser, byggnader och områden som är 

speciellt intressanta, för både kommunen och regionen, ur kulturhistoriskt perspektiv. De är 

särskilt viktiga för allmänhetens förståelse av kommunens historiska utveckling. 

(Hässleholms kommun, 2007, s 20). 

 

Historiska personer 

Precis som till nyckelordet kulturmiljö framhålls historiska personer i samband med 

begreppet kulturhistorisk. I detta fall är det arkitekter, färgare (då gårdar tillhört eller 

inhyst olika färgare och färgerier som sedan fått sätta namn åt och förknippas med dessa 

personer) och grevar som Per Brahe d.y. som nämns i några av översiktsplanerna 

(Arboga kommun, 2009; Eslövs kommun, 2002).  

 

Nyckelordet kulturarv 

Nyckelordet kulturarv är det begrepp som förekommer mest sällan i de äldre 

översiktsplanerna. Detta kan bland annat bero på att begreppets innebörd varit föremål 

för diskussioner under de senaste decennierna. Nyckelordet används för att beskriva den 

byggda miljön och de delar av landskapet som påverkats av människan (Kalix kommun, 

2009). Det berättar om människors liv under tidigare århundranden och anses bredare än 

begreppet kulturmiljö då det även innehåller immateriella värden som finns i traditioner 

och berättelser (Ekerö kommun, 2005b; Arboga kommun, 2009). Kulturarvet ses som 

en resurs som kan bidra till ökad livskvalitet, kommunernas attraktivitet, tillväxt och 

utveckling samt något som skapar unika identiteter för kommunerna och deras orter 

(Nordanstigs kommun, 2004; Falköpings kommun, 2008; Arboga, 2009; Ekerö 

kommun, 2005b).  

 



29 

 

Kulturarvet framhålls även som en viktig del av kommunernas historier då det dels visar 

på vad som är specifikt för just dem, dels hur de växt fram (Arboga, 2009; Jönköping, 

2002a). Kulturarvet framhålls som viktigt att bevara för att människor, både idag och i 

framtiden, ska kunna förstå och tolka hur kommunerna och orterna växt fram och 

förändrats sett både till människors livsvillkor och utveckling av byggnadsstilar och 

teknik (Arboga, 2009; Östhammars kommun, 2003).  

 

Förändringar i kulturmiljövården 

I de äldre översiktsplaner som är antagna efter år 1999, men innan 2010, lyfts 

förändringar i kulturmiljö- och kulturminnesvården upp. Förändringarna handlar främst 

om att kulturminnesvården tidigare varit inriktad på enskilda objekt, men sedan 

förändrats och att en helhetssyn börjat tillämpas. Istället för att endast fokusera på 

enstaka byggnader har hela bebyggelsemiljöer samt samband mellan olika delar i 

kulturmiljön uppmärksammats (Arboga kommun, 2009; Ekerö kommun, 2005b). 

Värdet hos kulturmiljöerna har ändrats till att bestå av både enskilda objekt och 

samband mellan dessa och andra byggnader, odlingslandskap och anläggningar (Ekerö 

kommun, 2005b). I samband med lanseringen av miljöbalken 1998 och den nya 

versionen av plan- och bygglagen från 1996 lyftes vissa värden kopplade till 

kulturmiljöer upp. Utformning, god livsmiljö och kvalitet pekades ut som viktiga delar i 

bebyggelsen och kulturhistoriska och estetiska värden poängterades (Ekerö kommun, 

2005c). Jag har analyserat 18 översiktsplaner antagna mellan 1999 och 2010. 

 

I dessa planer, antagna efter 1999, lyfts även målet ”God bebyggd miljö” upp till 

skillnad från de två äldsta planerna antagna 1990. I samband med miljökvalitetsmålen 

förekommer även kulturmiljöer samt hur de kan bidra till att målet nås. Kulturvärden 

ska bevaras och utvecklas och den byggda miljön ska skänka trevnad och 

skönhetsupplevelser (Östhammars kommun, 2003). Kommunerna har ansvaret för att 

formulera hur målet ska uppfyllas och tillgodoses ur ett helhetsperspektiv (Ekerö 

kommun, 2005c). 

 

Sammanfattningsvis visar översiktsplaner på att kulturmiljövården förändrats till att 

fokusera på samband och miljöer. Kulturmiljöernas värde anses efter förändringen ligga 

i sambanden hur byggnader samspelar med odlingslandskap och anläggningar och visar 

på historien i ett större sammanhang. Förändringen beror bland annat på lanseringen av 

miljöbalken, en ny version av plan- och bygglagen samt de nationella miljömålet för en 

god bebyggd miljö.  

 

Nyare översiktsplaner 

Nyckelordet kulturmiljö 

I de nyare översiktsplanerna, antagna efter att den nya plan- och bygglagen 

presenterades år 2010, är kulturmiljö ett populärt begrepp. Ordet är det av de tre 

nyckelorden som förekommer oftast och det definieras som den miljö som formats av 

människor genom historien (Östersunds kommun, 2014; Strömsunds kommun, 2014). 

Kulturmiljön omfattar kulturlandskap, byggnader och fornlämningar. Den utgör vår 

gemensamma historia och visar på människors aktiviteter under tusentals år 

(Strömsunds kommun, 2014; Leksands kommun, 2014; Härnösands kommun, 2011).  

 

Fokus ligger främst på kulturmiljöer som hela miljöer. Få enstaka byggnader pekas ut i 

översiktsplanerna. Istället beskrivs byar, odlingslandskap, industribebyggelse och 
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herrgårdsmiljöer som viktiga kulturmiljöer att vårda och bevara (Nacka kommun, 2012; 

Trosa kommun, 2015; Vaggeryds kommun, 2014). De flesta av dessa utgör 

riksintressen som bedöms som områden som är så pass särpräglade av sin historia att 

kulturmiljön utgör en viktig tillgång (Mörbylånga kommun, 2014). I Leksands 

översiktsplan pekas särskilda byar ut där byggnaderna är uppförda i timmer och 

placerade i historiska gårdsmönster, något som är specifikt för kommunen (Leksands 

kommun, 2014). Flera kommuner beskriver riksintressanta radbyar och bylandskap med 

karaktäristiska byggnader och lång kontinuitet, men även städer med gatunät och 

kvartersstruktur finns med samt gruvor och järnvägssamhällen (Älmhults kommun, 

2016; Vaggeryd, 2014; Storuman, 2011; Östersunds kommun, 2014; Falun & Borlänge 

kommuner, 2014). I de områden som pekats ut som riksintressanta för 

kulturmiljövården finns byggnader i ursprungligt skick som ligger på ursprunglig plats. 

Dessa berättar på så sätt något om hur samhället såg ut tidigare. 

 

Historia 

Att kulturmiljöerna berättar något om vår historia är återkommande i de stycken och 

kontexter där nyckelordet förekommer. Kulturmiljöerna anses visa på 

samhällsutvecklingen och urvalet av de värdefulla miljöer som ska bevaras ska göras på 

ett sätt som representera vår historia (Östersunds kommun, 2014; Strömsunds kommun, 

2014; Luleå kommun, 2013b). Kulturmiljöerna berättar om hur människor levt och 

verkat i svunna tider och hur deras val lett fram till att Sverige ser ut som det gör idag.  

 

Genom att kulturmiljöer, som är typiska för en särskild tidsepok eller unika för ett 

särskilt samhälle eller kommun bevaras, är det möjligt att genom byggnaderna förstå 

och lära sig något om världen förr. Det är även möjligt att avläsa historiska strukturer 

och äldre planeringsideal genom kulturmiljöerna (Malmö stad, 2014). Kulturmiljöerna 

menas spegla den historia som rör den vanliga människan och hennes liv, men även 

samhällseliten och historiska maktspel. Genom platsers olika årsringar, som medeltida 

kyrkor, industribyggnader eller stationsbyggnader, går det att utläsa hur de växt fram 

från medeltid till dagens samhälle (Leksands kommun, 2014). 

 

Identitet 

Nyckelordet kulturmiljö förekommer också, precis som i de äldre översiktsplanerna, i 

stycken som beskriver kommuner och orters identiteter. Den historia de olika 

kulturmiljöerna menas berätta bidrar till kommunernas karaktärer (Vansbro kommun, 

2011). Kulturmiljöerna framhålls också som faktorer som bidrar till att skänka 

människor känsla av trygghet, ortstillhörighet, identitet, få dem att känna stolthet för sin 

bygd samt öka deras självkänsla (Leksands kommun, 2014; Vansbro kommun, 2011; 

Luleå kommun, 2013a; Hallstahammars kommun, 2011).  

 
Kulturmiljöerna har stor betydelse för bygdens identitet och är en resurs som bör tas till 

vara. (Strömsunds kommun, 2014, s.93)  

 

En stark lokal identitet ska finnas och för det behövs både kulturmiljöer och naturtyper. Vår 

identitet bygger på att vår historia ges plats och företräde i samhällsbygget. (Luleå 

kommun, 2013a, s. 19) 

 

Attraktivitet och turism 

Kulturmiljöerna framhålls även som viktiga för kommunernas attraktionskraft (Faluns 

& Borlänges kommuner, 2014; Trosa kommun, 2015). Den äldre bebyggelsen bidrar till 

att göra kommunerna attraktiva att bo i och beskrivs också som tillgångar vid planering 
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av nya bostadsområden, då de berikar både boendemiljön och livskvalitén (Vansbro 

kommun, 2011; Falun & Borlänge kommuner, 2014; Aneby kommun, 2013). 

Kommunerna menar att områden med historia är eftertraktade att bo i och att 

kulturmiljöer är attraktiva att både besöka och leva i då de ofta är unika samt har 

historisk förankring (Älmhults kommun, 2016; Mörbylånga kommun, 2014).  

 
Kulturmiljövärdena är en väsentlig del av det som gör FalunBorlänge attraktivt att bo i och 

att besöka och därför viktiga att ta till vara och utveckla. (Falun & Borlänge kommuner, 

2014, s. 86). 

 

Kulturmiljöerna kopplas även till besöksnäring, upplevelser och sevärdheter 

(Östersunds kommun, 2014). De kvaliteter kulturmiljöerna anses besitta och det som är 

karaktäristiskt just för dem menas locka besökare (Luleå kommun, 2013b). Dessa bidrar 

även till att få kommunerna att sticka ut gentemot andra kommuner, vilket i sin tur kan 

locka både turister och boende (Strömsunds kommun, 2014). 

 

Gestaltning och arkitektur 

Kopplat till kulturmiljö förekommer även byggnaders gestaltning. Ofta handlar det om 

att ny bebyggelse ska anpassas till och samspela med äldre byggnaders utformning och 

karaktärsdrag, som material, färg, placering och byggnadsteknik (Sunne kommun, 2011; 

Uppsala kommun, 2016; Malmö stad, 2014; Hallstahammars kommun, 2011). Ibland är 

det även mer specificerat och äldre byggnaders taklutning och fasadmaterial framhålls 

som viktiga att förhålla sig till vid komplettering. Arkitektoniska aspekter och värden 

framhålls som betydelsefulla (Luleå kommun, 2013c; Vaggeryds kommun, 2014). Även 

byggnader som utgör tidstypiska exempel, är välbevarade samt genom sin arkitektur 

speglar samhällets utveckling och tidsepoker framhålls som viktiga kulturmiljöer 

(Älmhults kommun, 2016; Härnösands kommun, 2011).  

 

Historiska personer 

I sex översiktsplaner framhålls kulturmiljöer som värdefulla för att de kan förknippas 

med historiska personer. Det rör sig bland annat om byggmästare och arkitekter som 

låtit uppföra särskilda byggnader (Mörbylånga kommun, 2014; Storumans kommun, 

2011). Andra kulturmiljöer framhålls dels för att de förekommer i litterära verk och dels 

för att de utgjort bostäder åt kända författare eller kompositörer som till exempel Selma 

Lagerlöf eller Peterson-Berger (Sunne kommun, 2011; Östersunds kommun, 2014). I 

Uppsalas (2016) och Älmhults (2016) översiktsplaner framhävs kulturmiljöer kopplade 

till Carl von Linné som viktiga för besöksnäringen. 

 

Nyckelordet kulturhistorisk  

I de nyare översiktsplanerna förekommer nyckelordet kulturhistorisk främst i stycken 

som handlar om arkitektur, estetiska värden, historiska värden, kulturhistoriska värden 

samt hur byggnader utgör årsringar eller exempel på tidstypiska byggnadstyper. Olika 

värden, särskilt det estetiska, är ofta explicit uttryckta i texten och i många stycken är 

det enstaka byggnader, byggnadsgrupper eller gårdsmiljöer som pekas ut som 

kulturhistoriskt värdefulla (Uppsala kommun, 2016; Strömsunds kommun, 2014). 

 

Utformning, arkitektur och estetiska värden 

Nyckelordet kulturhistorisk förekommer ofta i stycken som tar upp byggnaders 

exteriöra utformning. Den arkitektoniska gestaltningen framhålls som en viktig faktor 

för äldre byggnaders värde (Vansbro kommun, 2011; Uppsala kommun, 2016; Hörby 
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kommun, 2016). Även de estetiska, historiska och kulturhistoriska värdena framhålls 

som särskilt betydelsefulla (Vaggeryds kommun, 2014; Mörbylånga kommun, 2014). 

Dessa värden ska värnas, prioriteras och bevaras vid detaljplanering och tillskott av ny 

bebyggelse (Uppsala kommun, 2016; Östersunds kommun; 2014; Hallstahammar, 

2011). Tillsammans bidrar dessa värden till att skänka byggnaderna och byggnadernas 

omgivning en särskild karaktär eller identitet som skapar attraktiva livsmiljöer (Nacka 

kommun, 2012). Kulturmiljöers arkitektur bidrar även till höga upplevelsevärden 

(Östersunds kommun, 2014). 

 

Kulturmiljöers byggnadstekniska värde framhålls också i stycken där begreppet 

kulturhistorisk förekommer (Vansbro kommun, 2011). I Leksands översiktsplan belyses 

till exempel tekniken att timra hus av timmerstockar, eftersom det stora antalet av 

timmerhus i kommunen är unikt (Leksands kommun, 2014). Även byggnadsmaterial, 

både för fasad och tak samt övriga husdetaljer som påverkar bebyggelsekaraktärer och 

kulturhistoriskt värde framhålls och pekas ut som något utformningen av ny bebyggelse 

bör utgå från. Detta för att bebyggelsegruppers och kulturmiljöers värde och karaktärer 

inte ska förvanskas (Hörby kommun, 2016).  

 

Ytterligare värden som framhålls är de konstnärliga och konsthistoriska (Vansbro 

kommun, 2011). Detta kopplas ofta till kyrkor och då både till deras exteriörer och 

interiörer.  

 

Kopplat till de kulturhistoriska, estetiska och arkitektoniska värdena återfinns ofta 

miljömålet god bebyggd miljö (Vaggeryds kommun, 2014; Östersunds kommun, 2014). 

De tre värdena är då utskrivna i texterna och menas kunna bidra till och bibehålla målet 

genom att de bevaras och utvecklas i enlighet med det nationella miljömålet. Äldre 

bebyggelse bidrar till en god miljö som har ett högt arkitektoniskt värde (Östersunds 

kommun, 2014). 

 

Historisk utveckling 

Nyckelordet kulturhistorisk förekommer även i stycken där särskilda byggnader eller 

kulturmiljöer utgör representanter för samhällets utveckling och är historiskt intressanta. 

Det kan till exempel vara industribyggnader eller järnvägsstationer som är 

kulturhistoriskt intressanta då de på grund av sin lokalisering och utformning kan visa 

på vilken betydelse järnvägen hade för samhällsutvecklingen under 1800-talet 

(Leksands kommun; 2014; Falun & Borlänges kommuner, 2014; Älmhults kommun, 

2016). Det kan också handla om andra markörer för en övergång från en tidsepok till en 

annan, som till exempel Folkets hus-byggnader eller tydlig funktionalistisk bebyggelse. 

Byggnaders tidstypiska utformning, volym och skala eller placering i landskapet 

framhålls också samt enhetliga bebyggelsemönster (Mörbylånga kommun, 2014; 

Strömsunds kommun, 2014; Älmhults kommun, 2016). Kulturmiljöerna hjälper på så 

sätt till att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och orters, kommuners eller landets 

historia. Äldre bebyggelse framhålls som årsringar och historieberättare. De anses vara 

intressanta då de ger historisk förankring och visar på vad som präglat både lokal och 

regional utveckling (Mörbylånga kommun, 2014; Härnösands kommun, 2011).  

 

Plan- och bygglagens varsamhetsbestämmelser 

I flera av översiktsplanerna förekommer hänvisningar till plan- och bygglagen och dess 

varsamhetsbestämmelser (Aneby kommun, 2013; Mörbylånga kommun, 2014; 

Falkenbergs kommun, 2014). Rubriken ”Underhåll och varsamhet” är ny för den plan- 
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och bygglag (SFS 2010:900) som antogs 2010 och därför något de nyare 

översiktsplanerna hänvisar till. Lagen anger bland annat att byggnadsverk som är 

värdefulla ur historisk, konstnärlig, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt ska 

vårdas så värdena bevaras (SFS 2010:900). I kommunernas översiktsplaner framhålls 

därför kulturmiljöer som är särskilt värdefulla ur dessa synpunkter som viktiga. 

Ändringar i fasad eller interiör som innebär påverkan på byggnadens karaktär bör 

undvikas (Strömsunds kommun, 2014; Mörbylånga, 2014).  

 

Nyckelordet kulturarv  

Nyckelordet kulturarv är det som förekommer mest sällan i de nyare översiktsplanerna. 

Precis som i de äldre översiktsplanerna så har det en vidare definition än kulturmiljö 

och omfattar, utom kulturmiljön, även immateriella värden som traditioner, värderingar 

och berättelser (Östersunds kommun, 2014; Leksands kommun, 2014; Mörbylånga 

kommun, 2014; Malmö stad, 2014). Det omfattar även materiella värden som 

byggnaders utformning och byggnadstekniker.     

 

Begreppet förekommer ofta i stycken där historiska aspekter lyfts upp. Till exempel hur 

kulturarvet, genom de byggnader, platser och objekt det utgör, kan berätta om historien 

och livet förr (Storumans kommun, 2011; Hallstahammars kommun, 2011; Trosa 

kommun, 2015).  

 

Kulturarvet framställs som viktigt i samhällsplaneringen och utvecklingen och något 

som ska byggas vidare på, då det bland annat handlar om platsbundna, lokala traditioner 

som har lång kontinuitet (Luleå kommun, 2013b; Mörbylånga kommun, 2014).  

 

I övrigt förekommer nyckelordet främst i texter som framhåller dess betydelse för 

turismen och besöksnäringen, vare sig det utgör en plats, byggnad eller annat objekt 

(Vansbro kommun, 2011; Luleå kommun, 2013b; Älmhults kommun, 2016). 

Kulturarvet beskrivs som en tillväxtfaktor som bidrar till kommunernas attraktionskraft 

och lockar både boende och besökare (Aneby kommun, 2013; Leksands kommun, 

2014). 

Analys 

Värdering av kulturmiljöer i äldre översiktsplaner 

Historiskt, pedagogiskt och konstnärligt värde 

Att de flesta av de äldre översiktsplanerna framhåller kulturmiljöers historiska värde är 

kanske inte så konstigt, då det utgör det grundläggande värdet. Det historiska värdet kan 

hittas i texterna som rör riksintressen för kulturmiljövården, då de byggda kulturmiljöer 

som pekas ut i dem visar på till exempel en tidigare funktion. Det kan handla om relativt 

intakta bruks- eller industrimiljöer som berättar något om hur platsen och miljön 

använts tidigare. Riksintressen kan även innehålla kulturmiljöer som utgör tydliga 

exempel på hur byggnader såg ut förr. Även det går att koppla till det historiska värdet, 

då dessa miljöer kan sägas utgöra en tydlig representant för sin tid.  

 

I texterna om riksintressen går även subkategorin pedagogiskt värde att hitta, då de 

miljöer som pekas ut som riksintressanta oftast visar på ett historiskt skede och den 

historiska utvecklingen. De kan på så sätt berätta något dels om sin tid och hur de 

användes då, men även om samhällsutvecklingen. Förutom i beskrivningarna av 

riksintressen är kulturmiljöernas pedagogiska roll något som framhålls i flera 
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översiktsplaner. Ofta är det i samband med att deras arkitektur anses kunna berätta om 

kommunernas historia och utveckling samt livet för människor förr. Även olika 

byggnader tillsammans, som mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader samt 

lantarbetarbostäder, eller byggnader på särskilda platser i landskapet, pekas ut som 

viktiga för att förstå hur livet såg ut tidigare. Tillsammans utgör de ett sammanhang som 

kan bidra till förståelsen av hur människor bodde och arbetade. 

 

Att det pedagogiska värdet finns med i översiktsplanerna framgår även i texterna kring 

hur kulturmiljöerna bidrar till skapandet av identiteter för både kommuner och deras 

invånare. Även i dessa stycken framhålls kulturmiljöernas förmåga att genom sin 

arkitektoniska utformning bidra till kunskap om hur kommunerna utvecklats genom 

historien.  

 

Den andra subkategorin tillhörande historiskt värde, det konstnärliga värdet, går också 

att återfinna och då särskilt i en av de äldsta översiktsplanerna, Timrå kommuns (1990). 

Här nämns två arkitekter som låtit utforma en sommarvilla åt en känd affärsman vid 

namn Fredrik Bünsow. Att byggnaden även beskrivs som medeltidsromantisk skulle 

kunna tyda på att den utgör ett bra exemplar av en särskild arkitektonisk stil, vilket även 

det tyder på att det konstnärliga värdet förekommer i samband med kulturmiljöer. 

 

Flera personer kopplas till kulturmiljöer. Både färgare och grevar nämns utöver 

arkitekter och affärsmän. Detta bidrar till att kulturmiljöerna också kan sägas besitta ett 

personhistoriskt värde. De anses värdefulla då de till exempel låtits byggas eller utgjort 

bostäder åt historiskt kända personer som till exempel Per Brahe d.y. Genom att besöka 

kulturmiljöerna går det därför att lära sig något om just dessa personers liv och leverne 

och på så sätt säger miljöerna något om vår och deras historia.    

 

Ytterligare ett sätt som de historiska, pedagogiska och konstnärliga värdena framhålls 

på är genom kulturmiljöer som pekas ut som kulturhistoriskt intressanta eller 

kulturhistoriskt värdefulla för att de är märkliga, unika eller utgör ett relativt oförändrat 

och välbevarat exemplar av en särskild byggnadstyp. Om en kulturmiljö är unik och 

välbevarad anses den besitta ett historiskt och konstnärligt värde. Den besitter även ett 

pedagogiskt då den kan visa på hur byggnader utformades under den tid då den 

uppfördes. Annat som framhålls som värdefullt i översiktsplanerna och faller under 

detta värde är byggnadsstilar och byggnadstekniker. Genom att kulturmiljöer från olika 

tidsepoker anses värdefulla och bevaras är det möjligt att avläsa utvecklingen även inom 

dessa områden. 

 

Socialt och symboliskt värde 

Kulturmiljöers sociala värde framhålls också i de äldre översiktsplanerna. Dock kopplas 

det inte så ofta till händelser och traditioner, som till att de äldre byggnaderna kan bidra 

till att skänka en känsla av trygghet. De bidrar även till att individer känner samhörighet 

genom att de är en del av en historisk kontinuitet. De kan på så sätt uppleva att de tillhör 

ett sammanhang.  

 

Det som framhålls som en bidragande faktor för att kommunernas invånare ska uppleva 

detta är kulturmiljöns arkitektoniska utformning. Genom utformningen berättar miljön 

en historia om samhällets utveckling och ger på så sätt invånarna en historisk 

förankring. Här går både det historiska och pedagogiska värdet att återfinna, men även 

det symboliska. Genom den historiska förankringen bidrar kulturmiljöerna till att 
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invånarna känner sig hemma i kommunen eller på orten. De kan identifiera sig med den. 

Kulturmiljöernas arkitektoniska utformning utgör till viss del landmärken, som jag 

menar kanske kan liknas vid kulisser, men som likväl får människor att känna igen sig 

och bli trygga. I detta återkommer också det sociala värdet, då arkitekturen påverkar hur 

individer upplever sin närmiljö, något som framhålls i översiktsplanerna. 

 

Det symboliska värdet går också att finna i de översiktsplaner som nämner att 

kulturmiljöernas arkitektur även bidrar till att bygga upp identiteter för hela kommuner. 

Detta då de utgör en del i identiteten för den grupp av individer som utgör kommunen 

och dess invånare. Har kommunen i historien utgjort plats för till exempel bergsbruk 

eller en särskild industri kan detta användas för att bygga upp en identitet som dels 

kommunen kan marknadsföra sig med, dels är viktig för att dess invånare ska kunna 

identifiera sig med den och känns sig hemma. På så sätt går det att tolka att 

kulturmiljöerna tillskrivs både ett socialt värde och symboliskt värde, även om det inte 

alltid är explicit uttryckt i texten.  

 

Det sociala värdet förekommer även i samband med definitionerna av kulturarv. Det 

beskrivs innehålla både materiella och immateriella värden. De immateriella är de som 

främst kan kopplas till det sociala värdet. Det handlar till exempel om de traditioner och 

berättelser som kopplas till kulturarvet. Traditionerna och berättelserna kan ha betydelse 

för grupper och individer. De är också något som bidrar till att skapa en identitet och 

trygghet. Kulturarvet besitter även ett socialt värde då traditioner som till exempel 

marknader kan få människor att träffas. 

 

Estetiskt värde 

Kulturmiljöernas estetiska värde beskrivs ofta i samband med att kulturmiljöer anses 

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla. Det går att hitta i stycken som framhåller 

byggnaders estetiska utformning, skala och detaljer. Det estetiska värdet förekommer 

också i stycken som beskriver hur det bidrar till kommunernas attraktivitet. De äldre 

byggnadernas estetiska och arkitektoniska utformning anses bidra till goda boende- och 

livsmiljöer. Det framhålls som något som människor uppskattar. 

 

Arkitektoniskt värde 

Att en del kulturmiljöer anses besitta ett arkitektoniskt värde framhålls också i de 

stycken som beskriver dem som kulturhistoriskt intressanta eller kulturhistoriskt 

värdefulla. I dessa stycken anses de värdefulla för att de är särskilt tidstypiska eller 

märkliga på grund av sin arkitektur samt att de utgör välbevarade exemplar av en 

särskild byggnadstyp. Allt detta kan kopplas till det arkitektoniska värdet som bland 

annat finns hos kulturmiljöer som anses utgöra bra exempel på särskilda arkitektoniska 

stilar.  

 

Även de stycken som pekar ut personer kopplade till kulturmiljöer, som arkitekter, 

bidrar till att kulturmiljöerna kan anses värderas som arkitektoniskt värdefulla. Detta då 

det arkitektoniska värdet kan kopplas till historiskt kända arkitekter.  

 

Ekonomiskt värde 

De flesta av översiktsplanerna antagna innan 2010 tillskriver kulturmiljöer ett 

ekonomiskt värde. Det framgår i utpekandet av dem som viktiga för turismen och 

besöksnäringen. Eftersom de kan användas som turistattraktioner kan de bidra till att 
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pengar omsätts dels vid kulturmiljön och dels i det område där den är belägen. Det kan i 

sin tur bidra till att utveckla det lokala näringslivet.  

 

Värdering av kulturmiljöer i nyare översiktsplaner 

Historiskt, pedagogiskt och konstnärligt värde 

De flesta av de nyare översiktsplanerna framhåller ofta, precis som de äldre, det 

historiska värdet hos kulturmiljöer. Det är ofta det pedagogiska värdet som framhålls 

tillsammans med det historiska, då det som verkligen betonas är kulturmiljöernas 

förmåga att visa på samhällsutvecklingen. Flera kommuner skriver även att urvalet av 

de kulturmiljöer som ska bevaras ska göras på ett sätt som kan representera vår historia. 

Byggnaderna kan därmed ses som ett slags årsringar som förkroppsligar det förgångna 

och blir representanter för sin tid.  

 

Att byggnader och miljöer som kan representera ”vår” historia bör väljas ut kan ses som 

en följd av utvecklingen i kulturmiljövården från att tidigare huvudsakligen ha sparat 

objekt som varit unika och främst kopplade till eliten, till att även innefatta vardagliga 

byggnadsmiljöer. För att kunna representera en hel bygd, kommun eller ett lands 

historia behöver även dessa byggnadsmiljöer bevaras, då det är de som utgör det stora 

flertalets historia. Få personer kan förknippa sina egna liv och upplevelser till den 

historiska elitens, även om deras historia också utgör viktiga inslag i Sveriges historia. 

Bevarandet och urvalet av kulturmiljöer behöver således vara brett och en 

representation av ”vår” historia kan till viss del ses som en motsats till framhävandet av 

det unika.     

 

De historiska och pedagogiska värdena framhålls även genom att kulturmiljöer anses 

kunna berätta om hur vanliga människor levt och verkat förr, men även säga något om 

samhällseliten och historiska maktspel. På så sätt framhålls även värden som finns i 

händelser som kan vara kopplade till till exempel maktspel, om än implicit.  

 

Kulturmiljöers funktioner, som industribyggnader och stationsbyggnader beskrivs 

också, vilket även det kopplar till historiskt värde. Stationsbyggnader uppfördes ofta 

efter särskilda mönster, vilket innebär att de dels kan ses som arkitekturhistoriskt 

betydelsefulla, men även som tydliga representanter för 1800-talets senare del. Andra 

kulturmiljöer som nämns i översiktsplanerna och som också faller in under de historiska 

och pedagogiska värdena är funktionalistiska byggnader samt Folkets hus. Dessa 

byggnader är tydliga representanter för sin tid samt markerar övergångar från olika 

tidsepoker, till exempel efterkrigstid och sekelskiftet.  

 

Flera av de kulturmiljöer som kopplas till områden av riksintresse faller också under 

historiskt och pedagogiskt värde eftersom de är utpekade på grund av att de är 

särpräglade av sin historia. Radbyar, gatunät, kvartersstruktur, fiskebyar, gruvor och 

brukssamhällen berättar alla något om orters, kommuners och landets historia. 

Kulturmiljöernas placeringar i landskapet kan också ses som bidragande till det 

historiska värdet, då de berättar något om hur husen placerades förr när människor 

arbetade med till exempel jordbruk. Då byggnadsteknik också kan ses som en del av det 

historiska värdet faller även tekniken att timra hus och de kulturmiljöer som pekas ut i 

Leksands översiktsplan (2014) in här. De timrade husen kan också ses som exempel på 

en särskild arkitektonisk stil, vilket gör att de även kan kopplas till det konstnärliga 

värdet. Dock kan de inte sägas vara unika i sitt slag eftersom timrade hus förekommer i 
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hela Sverige, men koncentrationen av dessa byggnader i Dalarna och särskilt i Leksands 

kommun kan vara unik.  

 

Något annat som gör att kulturmiljöer kan sägas värderas som konstnärligt värdefulla är 

att fler nyare översiktsplaner än äldre kopplar kulturmiljöer till historiska personer. 

Byggmästare och arkitekter är några av de som pekas ut i de nya planerna. Detta kan till 

exempel bero på att fler kända byggmästare och arkitekter varit verksamma i de 

kommuner vars översiktsplaner antagna efter år 2010 som jag analyserat. Det kan även 

bero på att konstnärligt värde är enkelt att beskriva genom att hänvisa till särskilda 

byggmästare och arkitekter. Personer som kopplas till kulturmiljöer förändras inte 

beroende på vem som betraktar kulturmiljön eller gör värderingen av den och är därför 

ett lätt sätt att beskriva miljöns värde. Utöver detta kopplas även kompositörer, 

författare och vetenskapsmän till olika kulturmiljöer. Dessa miljöer kan därför, precis 

som i de äldre översiktsplanerna, sägas besitta ett personhistoriskt värde eftersom de 

pekas ut särskilt på grund av de människor som en gång i tiden bott eller verkat i dem. 

Kopplingen till historiskt kända personer kan där med sägas bidra till att kulturmiljöerna 

värderas högre.  

 

Socialt och symboliskt värde 

Att kulturmiljöer värderas som socialt viktiga och bidrar till identitet framgår precis 

som i äldre översiktsplaner även i nyare. Kulturmiljöerna anses här kunna öka 

människors självkänsla samt få dem att känna ortstillhörighet och stolthet för sin bygd. 

Det kan tolkas som att kulturmiljöerna bidrar till trygghet och samhörighet, genom att 

de får flera människor att identifiera sig med den plats de bor på och vara stolta över 

den. 

 

Det sociala värdet går även att tolka i de stycken där kommunerna beskriver 

kulturmiljöer och kulturarv som viktiga då de bland annat innefattar eller är symboler 

för immateriella, platsbundna värden med lång kontinuitet. Som till exempel traditioner 

av olika slag.  

 

Kulturmiljöerna tillskrivs även ett symboliskt värde, då de genom sin arkitektur och 

historia blir symboler för kommunernas karaktärer samt bidrar till deras identiteter. 

 

Estetiskt värde 

Att det estetiska värdet är viktigt går att se då flera kommuner framhåller att ny 

bebyggelse ska anpassas till äldre byggnaders material, färg, taklutningar, fasadmaterial 

samt andra detaljer som rör utformningen. Det estetiska värdet framhålls också ofta i 

sammanband med de kulturhistoriska. Det anses som ett värde som ska värnas och 

bevaras.   

 

Flera kommuner framhåller kulturmiljöernas attraktionskraft. De beskrivs som 

eftertraktade boendemiljöer och anses berika bostadsmiljöer och livskvalitén. Ofta är 

det kulturmiljöernas estetiska utformning som bidrar till detta. Många miljöer är 

uppförda i en mänsklig skala och färger, former och detaljer vackra och tilltalande. Ofta 

är det estetiska värdet som bidrar till att kulturmiljöerna beskrivs som attraktiva och 

tillgångar för nya bostadsområden. Detta har setts de senaste åren då till exempel 

industrilokaler restaurerats och omvandlats till väldigt tilltalande och efterfrågade 

bostäder.  
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Då kulturmiljöerna även är unika och har en historisk förankring bidrar de med och till 

en särskild känsla för de som bor eller rör sig bland miljöerna. Detta går också går att 

koppla till det estetiska värdet, eftersom just känsla är en del av det. Kulturmiljöerna 

skänker bostadsområdena en särskild karaktär. Detta går även att koppla till det sociala 

värdet då områdenas eller kulturmiljöernas karaktärer även bidrar till en identitet som 

kopplas till just dem. De människor som bor i dessa områden eller miljöer identifierar 

sig med dem och den känsla som omger dem. Kulturmiljöerna besitter på så sätt både 

ett estetiskt och ett socialt värde sammanvävt. Allt detta bidrar till en upplevelse eller ett 

upplevelsevärde. 

 

De unika kulturmiljöerna kan, genom att de bidrar till en särskild känsla eller karaktär åt 

ett område, även bli representativa för just det området, den bygden eller kommunen. 

Genom att unika byggnader bevaras kan de berätta historian om just det område de 

byggts och sparas i. Ett exempel på detta är de timmerbyggnader som beskrivs i 

Leksands översiktsplan. Just timmerbyggnaderna kan inte anses representera 

kommunens hela historia, men de blir en representant för Leksand, Dalarna och den 

känsla av tradition som finns där. På så sätt blir de, trots att de är unika, representativa 

för kommunens historia.  

 

Arkitektoniskt värde 

Att kulturmiljöer även ses som arkitektoniskt värdefulla går att tolka då vissa byggnader 

beskrivs utgöra tidstypiska exempel. Då vissa arkitektoniska stilar dominerade under 

vissa tidsepoker kan de som är tidstypiska sägas vara exempel på arkitektoniska stilar 

och därmed anses arkitektoniskt värdefulla. Den arkitektoniska utformningen framhålls 

ofta som en viktig faktor för kulturmiljöers värde.  

 

Utpekandet av timmerhus i Leksands översiktsplan (2014) är, förutom ett exempel på 

att kommunen värderar kulturmiljöerna som historiskt intressanta, även ett exempel på 

att de ses som arkitektoniskt värdefulla. Timmerhusen utgör ett exempel på en 

arkitektonisk stil och genom att studera byggnaderna går det att förstå hur 

byggnadstekniken och arkitekturen kopplat till stilen utvecklats. Ofta är timmerhusen i 

Dalarna även placerade efter särskilda gårdsmönster, vilket kan sägas vara exempel på 

byggnadsgrupper utformade efter en enhetlig idé. Andra särskilda arkitektoniska stilar 

som nämnts i planerna och gör att de kulturmiljöerna därför också kan tolkas som 

arkitektoniskt värdefulla är funktionalistiska byggnader.  

 

Eftersom byggmästare och arkitekter förekommer i stycken om kulturmiljöer kan de 

också sägas besitta arkitektoniskt värde. Att vissa byggnader är uppförda av särskilda 

arkitekter gör att de anses värdefulla. 

 

Ekonomiskt värde 

Det ekonomiska värdet framhålls också i översiktsplanerna antagna efter år 2010 och 

framåt. Kulturmiljöerna beskrivs i flera av dem som något som gör kommunerna 

attraktiva och därmed lockar både nya invånare och turister. Att de ligger till grund för 

och bidrar till besöksnäring, upplevelser och utgör sevärdheter framgår också tydligt. 

Kulturmiljöerna och de funktioner de beskrivs ha kan här kopplas till det ekonomiska 

värdet och de pengar de som turistattraktioner kan inbringa till både platsen, men även 

kommunen och lokala företag.  
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I två översiktsplaner framhålls kulturmiljöer kopplade till Carl von Linné och hans liv 

och verk. Dessa anses viktiga för besöksnäringen. Detta visar på att även de historiska 

aspekterna, som personhistoriska eller pedagogiska, går att koppla till en kulturmiljös 

ekonomiska värde. Genom att besöka dessa platser går det att lära sig om hur Linné 

både levde och arbetade samt vad hans arbete ledde fram till.  

 

Religiöst värde 

Det religiösa värdet framhålls varken i äldre eller yngre översiktsplaner. Detta kan dels 

bero på att kyrkliga kulturmiljöer klassas som byggnadsminnen och därmed skyddas 

genom lag, kulturmiljölagen, och inte behöver pekas ut i översiktsplaner för att kunna 

bevaras. Kyrkor och andra religiösa byggnader kan anses ha ett starkt skydd och det är 

svårt att se att en kyrka skulle tillåtas rivas utan en väldigt stark anledning. Det kan 

därför vara möjligt att värdet inte anses viktigt att framhålla och skydda, då det inte 

behövs. Kyrkor förekommer i texter om bland annat riksintressen, men då som del i en 

större miljö, alternativt på grund av deras arkitektoniska utformning. Aldrig som den 

religiösa plats och heliga byggnad de utgör. 

 

Andra anledningar till att det religiösa värdet inte framhålls kan vara att Sverige idag är 

så pass sekulariserat att de faktorer som bidrar till det religiösa värdet, som miljöer som 

anses vara religiösa, heliga eller förknippas med folktro och mystik, inte anses viktiga. 

Religionens ställning i Sverige har minskat och allt fler lämnar kyrkan. Det är något 

som kan bidra till att det religiösa värdet inte framhålls. Kyrkor utgör även enskilda 

byggnader. Då bevarandet av äldre objekt ofta omfattar större miljöer kanske enskilda 

kyrkor inte kommenteras i översiktsplanerna.  

 

Dokumentvärden, upplevelsevärden och förstärkande värden 

Både äldre och nyare översiktsplaner presenterar dokumentvärden, estetiska värden och 

förstärkande värden. Dokumentvärdena (se fig. 4, sid 24) hittas bland annat i 

kulturmiljöernas historiska egenskaper och historiska värden. Att kulturmiljöerna som 

visar på historien och hur samhället utvecklats framhålls, pekar på att de 

samhällshistoriska värdena är viktiga, men även de byggnadshistoriska värdena om 

kulturmiljöerna kan visa på sina tidigare funktioner eller historiens estetiska ideal. 

Byggnadsteknik, som timring är ett exempel på detta. Tekniken visar bland annat på ett 

historiskt estetiskt ideal, men även en gammal byggnadsteknik. Eftersom 

kulturmiljöerna visar på hur samhället utvecklats och människor levt tidigare kan de 

även tillskrivas ett socialhistoriskt värde. Utpekandet av historiskt viktiga personer visar 

på personhistoriskt värde, men även ett arkitekturhistoriskt då det är särskilda arkitekter 

och deras verk som omnämns.  

 

Att så många dokumentvärden finns presenterade i de svenska översiktsplanerna kan till 

exempel bero på att de dokumentvärden som finns hos byggnader och miljöer ter sig 

likadana oberoende av vem som gör värderingen av dem. De är därför lätta att beskriva, 

tolka och presentera i de olika översiktsplanerna. 

 

Upplevelsevärden (se fig. 4, sid 24) kan anses svårare att beskriva då de kan te sig olika 

beroende på vem som betraktar en kulturmiljö. Trots detta förekommer de flesta i både 

nya och gamla översiktsplaner. Det arkitektoniska värdet hittas till exempel i styckena 

om att kulturhistorisk bebyggelse inte får förvanskas och att dess fasadmaterial eller 

takvinklar kan ligga till grund för gestaltning av nya byggnader. Det finns också i de 
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stycken där gårdsmönster och gårdsmiljöer framhålls. Kulturmiljöers sociala värde 

finns också i översiktsplanerna. Detta kan kopplas till den betydelse de har för 

människors, platsers och regioners identitet samt hur det får individer att känna. Även 

de estetiska värdena faller inom denna grupp.  

 

Upplevelsevärdena och hur de tolkas beror på den individ som gör tolkningen och kan 

därmed betyda olika saker för olika personer. De är immateriella, vilket kan bidra till att 

de är svårare att beskriva i en översiktsplan. Trots det så framhålls kulturmiljöers 

betydelse för till exempel identitet och attraktionskraft i de flesta översiktsplaner.  

  

De förstärkande värdena (se fig. 4, sid 24) finns i stycken som beskriver 

representativitet, till exempel där stationsbyggnader eller funktionalism pekas ut som 

viktiga delar av kulturmiljön.  

 

Förändringar och skillnader mellan äldre och nyare översiktsplaner  

Det finns inga större skillnader i hur kulturmiljö värderas i svenska kommuners 

översiktsplaner före och efter år 2010. Samma åtta värden går att identifiera i både de 

äldre och de nyare planerna. Dessa är historiskt värde, pedagogiskt värde, konstnärligt 

värde, socialt värde, symboliskt värde, estetiskt värde, arkitektoniskt värde samt 

ekonomiskt värde. Hur kulturmiljöerna framhålls för att dessa värden ska kunna hittas 

skiljer sig inte heller nämnvärt. Endast mindre skillnader finns. 

 

Till exempel så framhåller en av de nyare översiktsplanerna, Leksands (2014), en 

särskild byggnadsteknik eller byggnadsstil, timring, som något unikt för kommunen. Att 

en specifik byggnadsteknik pekas ut förekommer inte i de äldre översiktsplanerna.  

 

En annan skillnad är att fler historiska personer kopplas till kulturmiljöer i nyare 

översiktsplaner. Det kan dock bero på att fler historiskt kända personer bott och verkat i 

de kommuner som har översiktsplaner antagna efter 2010. I de nyare planerna kopplas 

även historiska personer och de kulturmiljöer de någon gång vistats i till turism och det 

ekonomiska värdet. Det förekommer inte heller i de äldre översiktsplanerna, vilket 

precis som påverkan på antalet historiska personer som förekommer, kan ha att göra 

med att historiska personer som är nationellt kända inte går att koppla till deras 

kulturmiljöer då de inte levt eller verkat i någon av dem. 

 

I de nyare översiktsplanerna pekas även några mycket mjuka och immateriella värden 

ut. Dessa är händelser kopplade till det historiska värdet, som maktspel, och den känsla, 

kopplat till det estetiska värdet, som kulturmiljöer kan bidra till. Dessa värden 

förekommer inte i de äldre översiktsplanerna, men mjuka immateriella värden framhålls 

även i dem. Attraktivitet och identitet är exempel på immateriella värden som framhålls 

mycket i både äldre och nyare översiktsplaner. Även turism och det ekonomiska värdet 

är vanligt förekommande.  

 

De absolut största skillnaderna när det kommer till värdering av kulturmiljöer i äldre 

och nyare översiktsplaner är att hänvisningarna till plan- och bygglagens 

varsamhetsbestämmelser, miljömålet om god bebyggd miljö samt att förändringar i 

kulturmiljö- och kulturminnesvården lyfts upp i översiktsplaner antagna mellan 1999 

och 2010. Eftersom miljömålet antogs 1999 och den nya plan- och bygglagen, med de 

mer specificerade bestämmelserna kring varsamhet och förvanskning, antogs år 2010 

nämns inte dessa i de absolut äldsta av de planer jag analyserat. I planer antagna efter 
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1999 och då särskilt i de nyare, är kulturhistoriskt värde eller värden flitigt 

förekommande och ofta tillsammans med estetiska värden. Detta kopplas sedan till 

miljömålet om god bebyggd miljö.  

 

Att de planer som nämner förändringar i kulturmiljö- och kulturminnesvården särskilt 

pekar ut förändringen från att vården främst varit inriktad på enskilda objekt till att 

sedan även inkludera hela miljöer är intressant. Det är en av de större förändringarna 

inom kulturmiljövården. I Sverige kan förändringarna till exempel ha haft med 

miljöbalken att göra, vars tredje kapitel anger att områden som är riksintressanta på 

grund av sina kulturvärden ska skyddas. Detta sammanfaller med synen i 

kulturmiljövården om att uppmärksamma och bevara hela miljöer och områden och kan 

därmed ha påverkat hur översiktsplaner har skrivits och utformats. Genom miljöbalken 

och miljömålet god bebyggd miljö har även naturvärden lyfts fram och vissa 

naturvärden kopplas i översiktsplaner till kulturmiljöer. Detta görs till exempel när 

odlingslandskapet och byggnaders placeringar i det samt vad detta säger om hur 

människor levde förr framhålls. På detta sätt lyfts samband mellan både byggnader och 

naturvärden fram och synen på kulturmiljö breddas. För att visa på att den största 

förändringen i värderingen av kulturmiljöer i svenska översiktsplaner skedde under 

mitten på 1990-talet skulle fler och tidiga översiktsplaner behöva studeras och 

analyseras. De översiktsplaner som varit underlag för den här uppsatsen är för få och för 

många av dem är antagna för sent för att kunna visa på detta. 

 

Med den nya plan- och bygglagen har kulturmiljöers värde som en del av utvecklingen 

av en långsiktigt hållbar miljö lyfts upp som viktigt. Att äldre miljöer anses attraktiva 

och vara något som bidrar till trevliga boende- och livsmiljöer framhålls dock i både 

äldre och nyare översiktsplaner. Det som däremot förekommer i nyare planer i samband 

med detta och redan har nämnts, är den känsla som kulturmiljöer bidrar till. På grund av 

den nya lagen och de tydligare varsamhetsbestämmelserna framhåller många 

översiktsplaner antagna efter år 2010 kulturhistoriska värden samt att dessa inte får 

förvanskas. Det som pekas ut som värdefullt är oftast arkitektoniska och estetiska 

detaljer som fasadmaterial, färg och skala.  

 

Speglar värderingen av kulturmiljöer utvecklingen inom kulturmiljövården?  

De flesta av översiktsplanerna, de jag klassat som äldre såväl som de yngre, kan sägas 

spegla utvecklingen inom kulturmiljövården. En stor del av de värden som betonas är 

immateriella, sociala och ekonomiska. Detta kan ses genom att de flesta kommuner 

framhåller hur kulturmiljöer bidrar till individers, lokala och kommunala identiteter, 

skänker trygghet och inger stolthet, bidrar till känslor samt påverkar besöksnäringen 

genom att utgöra turistattraktioner. Traditioner och berättelser framhålls också kopplat 

till kulturmiljöer. Allt detta tyder på att immateriella värden anses viktiga, precis som de 

materiella värden som kopplas till till exempel arkitektoniska och estetiska värden.  

 

Utöver identitet, turism och traditioner kan kulturmiljövårdens utveckling även ses i att 

de kulturmiljöer som framhålls oftast utgör en större miljö än en enstaka byggnad. 

Fokus ligger många gånger på att historien ska framhävas. De kulturmiljöer som väljs ut 

för att berätta vår historia väljs ut för att den kulturhistoriska representationen ska bli så 

bra och bred som möjligt. Det är inte längre en historia som berättas, utan fler. Att fler 

storskaliga miljöer än enstaka byggnader framhålls i översiktsplanerna kan bero på att 

de enstaka, unika byggnaderna inte i lika stor grad bidrar till att representera landets 

eller en kommuns historia som större och hela kulturmiljöer gör. Enstaka byggnader 
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berättar främst sin historia, medan en hel miljö eller till exempel flera äldre gårdar i ett 

odlingslandskap säger något om ett större flertals historia samt berättar något i ett 

sammanhang. En enstaka byggnad tappar sin historiska kontinuitet och blir främst 

monument över sig själv och de som rört sig i den. Kulturarvet utgör fler diversifierade 

historier och vilka kulturmiljöer som klassas som värdefulla blir viktigare, då de ska 

verka identitetsskapande för en bredare grupp. De miljöer som väljs ut kan därmed inte 

endast visa elitens historia. Att kulturmiljöerna beskrivs som tillhörande olika 

sammanhang är därför viktigt. Att nya sätt att värdera kulturmiljö, som till exempel 

DIVE som kan användas för att analysera de delar av kulturarvet som bidrar till ett 

områdes sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella utveckling tillkommer är 

därför viktigt. Det är också ett tydligt led i utvecklingen av kulturmiljövården.  

 

Att sociala värden framhålls syns både i hur kulturmiljöerna kopplas till platsers och 

individers identiteter, men också i hur de pekas ut som viktiga för samhällsplaneringen 

på fler plan. Sociala värden uppmärksammas också när kulturmiljöer bevaras för att 

berika boende- och livsmiljöer. Kulturmiljöerna bevaras ofta för att de genom sin 

arkitektoniska och estetiska utformning anses försköna och på så sätt tillföra något 

positivt till bostadsområden och vardagsmiljöer. Detta i sin tur bidrar till att individer 

trivs och kulturmiljöerna skänker dem en känsla av trygghet. På detta sätt går det också 

att se att de svenska översiktsplanerna speglar den utveckling som skett i 

kulturmiljövården de senaste åren.  

 

Ekonomiska värden speglas genom att kulturmiljöer pekas ut som turistattraktioner och 

bidragande till kommunernas besöksnäringar. Detta är vanligt förekommande och i 

princip alla analyserade översiktsplaner nämner att kommunernas kulturmiljöer kan 

verka som en bidragande faktor när det kommer till att locka besökare. 

 

Trots att de immateriella värdena får ta stor plats i värderingen av kulturmiljöer i de 

svenska översiktsplanerna, framhålls fortfarande materiella värden som mycket viktiga. 

Detta kan bero på att de är lättare att beskriva och ”ta på” än de immateriella. De 

materiella kan även lättare framträda på liknande sätt för olika personer. En 

nationalromantisk byggnad ser likadan ut för olika människor, även om de åsikter de 

har om den kan skilja sig åt. Immateriella värden däremot är svårare att beskriva. De 

sociala värdena som till exempel identitet kan ha olika betydelse för olika personer och 

den känsla kulturmiljöer anses skänka kan tolkas olika beroende på vad en individ 

associerar med just den eller de miljöerna.  

 

Det är möjligt att den värdering av kulturmiljöer som görs i översiktsplanerna skrivs på 

ett sätt som ska få både kommunen och deras hantering av de äldre miljöerna att framstå 

på ett så positivt sätt som möjligt. Eftersom översiktsplanerna endast utgör strategiska 

ställningstaganden och inte juridiska dokument behöver de inte följas till punkt och 

pricka. Det som står om kulturmiljöerna samt hur de värderas i dem behöver således 

inte stämma överens med hur de egentligen hanteras och värderas. Ofta görs en närmare 

värdering av de äldre miljöerna i kulturmiljöprogram. Översiktsplanerna är för 

övergripande för att närmare kunna presentera hur en särskild miljö ska sparas. De är 

även så breda och innehåller så pass många skilda ställningstaganden om olika intressen 

att det kan antas att planerarna inte vill skriva fram ett intresse som mer prioriterat än 

andra.  
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Något annat som påverkar är att kommunerna inte bör ta fram till exempel detaljplaner 

som inte bedöms förenliga med översiktsplanen, men då översiktsplanen inte är ett 

juridiskt dokument är det fortfarande möjligt att göra det. För att slippa planera mot de 

ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen är det möjligt att kommunerna inte 

beskriver eller värderar kulturmiljöerna närmare, utan istället använder övergripande 

och tidigare tillämpade begrepp och värden. På så sätt behöver kommunerna inte gå 

emot sina tidigare ställningstaganden om en kulturmiljö till exempel behöver rivas för 

att något annat ska uppföras i dess ställe. Eftersom samhällsplanering är så brett är 

kulturmiljöerna lättare att hantera om de inte skrivs fram som extremt värdefulla i 

översiktsplanerna när de ställs mot andra intressen som till exempel 

infrastruktursatsningar eller nya påkostade exploateringar som sägs kunna lösa 

bostadsbrister eller bidra med nya arbetstillfällen till kommunerna. Det är således lättare 

för översiktsplanerare att välja att endast skriva det som plan- och bygglagen, 

miljöbalken och övriga lagar kräver ska finnas med i en översiktsplan samt använda 

redan etablerade begrepp och sedan inte vara så mycket mer ingående än vad som 

behövs. Detta då det kan bidra till problem och konflikter mot andra intressen i 

framtiden.  

 

Att värderingen av kulturmiljöer inte skiljer sig åt mellan översiktsplaner antagna innan 

den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2010 och översiktsplaner antagna efter 2010 

kan bero på att det finns ett ramverk med etablerade värden som tillämpats under en 

längre tid. I uppsatsens litteraturöversikt presenteras dels Unnerbäcks (2002) vägledning 

till värdering av kulturhistorisk bebyggelse, Masons (2002) skrift samt Bond & 

Worthings (2016) bok inom ett liknande ämne. Alla dessa studier och skrifter 

presenterar antingen samma eller liknande värden som kan tolkas på samma sätt. 

Värdena har inte utvecklats nämnvärt under de 14 år som skiljer verken åt och de alla 

används vid värdering av kulturmiljöer. Eftersom dessa värden är så pass etablerade är 

det möjligt att planförfattarna till översiktsplanerna inte tänker utanför ramverket med 

värdena, utan tillämpar de som finns. Några nya värden tillkommer således inte. Det har 

knappt funnits någon utveckling av de värden som kan tillskrivas kulturmiljöer under de 

senaste åren och den värdering av kulturmiljöer som görs i svenska översiktsplaner 

skiljer sig därför inte mycket åt före och efter den nya plan- och bygglagen.  

 

Hade den första plan- och bygglagen antagits tidigare och kravet om att alla kommuner 

skulle ha en antagen översiktsplan satts till flera år innan 1990 hade kanske de svenska 

översiktsplanerna speglat utvecklingen i kulturmiljövården ännu tydligare. Hade vi haft 

översiktsplaner äldre än 27 år gamla hade kanske kulturmiljöer inte utgjort en så pass 

stor del av översiktsplanerna som de gör. De kulturmiljöer och värden kopplade till dem 

som hade beskrivits hade kanske inte heller till så stor utsträckning varit immateriella. 

Det är möjligt att endast materiella värden hade framhållits och då hade förändringen till 

dagens översiktsplaner varit större.  

Slutsatser 

Åtta av de värden som kan förknippas med kulturmiljöer förekommer i både äldre och 

yngre svenska översiktsplaner. Dessa är historiskt värde, pedagogiskt värde, 

konstnärligt värde, symboliskt värde, socialt värde, estetiskt värde, arkitektoniskt värde 

och ekonomiskt värde. Det nionde värdet, religiöst värde, förekommer varken i 

översiktsplaner antagna innan eller efter 2010. 
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De historiska, pedagogiska samt konstnärliga värdena förekommer ofta tillsammans. 

Det historiska och pedagogiska handlar ofta om hur och vad en kulturmiljö kan berätta 

om det förgångna och samhällets utveckling. Det konstnärliga värdet kopplas ofta till 

historiskt kända arkitekter och de kulturmiljöer de låtit uppföra.  

 

Det symboliska och det sociala värdet sammanfaller också ofta i de olika 

översiktsplanerna. Dessa värden kopplas till hur kulturmiljöer bidrar till individers och 

kommuners identiteter samt hur de genom sin arkitektur bidrar till områdens karaktärer. 

 

Det arkitektoniska värdet hittas i hur kulturmiljöerna beskrivs som tidstypiska eller 

märkliga på grund av sin arkitektoniska utformning. Detta värde förekommer också när 

kommuner i sina översiktsplaner pekar ut särskilda arkitektoniska stilar som till 

exempel funktionalism samt när byggnader framhålls som välbevarade exemplar av 

olika byggnadstyper.  

 

Kulturmiljöers estetiska värde framhålls ofta i stycken där de beskrivs som 

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla. I dessa stycken beskrivs ofta äldre 

byggnaders estetiska utformning och hur ny bebyggelse ska utformas och anpassas till 

detta. Ofta är det detaljer som färg, skala, material, taklutningar och detaljer som pekas 

ut som värdefulla. Kopplat till detta framhålls även kulturmiljöers attraktionskraft. 

Deras estetiska utformning anses bidra till goda boende- och livsmiljöer och de beskrivs 

därför som värdefulla för samhällsplaneringen och uppförandet av nya områden. 

 

Det ekonomiska värdet förekommer i stycken där byggd kulturmiljö pekas ut som 

turistattraktioner som lockar besökare till kommunerna. Kulturmiljöerna framhålls 

också som viktiga för kommunernas besöksnäringar då de påverkar hur pengar omsätts 

både lokalt och regionalt. I några översiktsplaner kopplas historiska personer till 

kulturmiljöer och framhålls som viktiga för turistnäring, då deras verk, liv och 

livsmiljöer är så pass intressanta att de lockar besökare till sig.  

 

Att det religiösa värdet inte förekommer kan antingen bero på att kyrkor och andra 

religiösa byggnader anses ha ett så pass stark skydd genom lag att de inte behöver extra 

skydd i översiktsplaner, eller att Sverige idag är så sekulariserat att värdet inte bedöms 

som viktigt.  

 

Hur kulturmiljöer värderas i översiktsplaner antagna före eller efter år 2010 skiljer sig 

inte nämnvärt åt. Samma åtta värden förekommer och de beskrivs på liknande sätt i 

både äldre och yngre planer. Det som skiljer planer antagna efter 2010 från de antagna 

innan är att byggnadstekniker samt väldigt mjuka och immateriella värden som 

händelser och känslor kopplas till kulturmiljöer i de nyare planerna. Detta förekommer 

inte i de äldre planerna. En annan skillnad är att fler historiska personer kopplas till 

kulturmiljöer i nyare översiktsplaner. 

 

I övrigt förekommer både dokumentvärden och upplevelsevärden, alltså både materiella 

och immateriella värden i både äldre och yngre översiktsplaner. I de planer som är 

antagna efter 1999, framhålls kulturhistoriskt värde ofta tillsammans med estetiska 

värden. Dessa kopplas sedan till de miljömål som antogs 1999 och då särskilt målet om 

god bebyggd miljö.  
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En annan skillnad som kan ses mellan äldre och yngre planer är att planer antagna efter 

2010 ofta hänvisar till plan- och bygglagens varsamhetsbestämmelser som angavs 

tydligare i den nya lagen. Dessa bestämmelser framhålls ofta tillsammans med 

kulturmiljöer och deras kulturhistoriska värden som inte får förvanskas och ska bevaras. 

 

Även miljöbalken, antagen år 1998, har påverkat de översiktsplaner som skrivits efter 

det. I miljöbalkens tredje kapitel pekas områden som är riksintressanta på grund av sina 

kulturvärden ut som skyddsvärda. Detta har bidragit till att de kulturmiljöer som 

beskrivs som värdefulla i översiktsplanerna antagna efter 1998 ofta är större 

byggnadsgrupper eller till och med gårdsmiljöer med omgivande odlingslandskap. 

Synen på vad en kulturmiljö utgör har således breddats med både miljömålen, den nya 

plan- och bygglagen samt miljöbalken och gör att det finns vissa skillnader mellan äldre 

och yngre översiktsplaner och inte bara mellan de antagna före och efter 2010.  

 

Svenska översiktsplaner speglar den utveckling som skett i kulturmiljövården. 

Utvecklingen är dock inte så tydlig i de översiktsplaner jag analyserat i denna uppsats, 

då både äldre och nyare översiktsplaner belyser immateriella, sociala och ekonomiska 

värden.  

 

I några översiktsplaner lyfts till och med denna förändring av synen på vad som ansetts 

och anses som värdefullt upp. Skillnaden i att endast enstaka byggnader och objekt 

ansågs värdefulla tidigare och att hela miljöer anses värdefulla idag pekas ut och 

beskrivs. I de flesta planer går det att både tolka och läsa om materiella och immateriella 

värden, då både enstaka byggnader och deras arkitekter samt kulturmiljöernas sociala 

värde och bidragande till identiteter beskrivs.  

 

Det är möjligt att den stora förändringen inom kulturmiljövården skedde innan 1990, då 

det blev krav på att svenska kommuner skulle kunna presentera en översiktsplan. Detta 

eftersom de immateriella värdena, som till exempel sociala värden som bidrar till 

identiteter och karaktärer och ekonomiska värden som finns i besöksnäringen och 

kulturmiljöerna som turistattraktioner, förekommer i lika stor utsträckning både i de 

översiktsplaner jag klassat som äldre och nya. De immateriella värdena förekommer 

även i lika hög grad som de materiella. 

 

De svenska översiktsplanerna, antagna från 1990 till 2016, kan sägas spegla de tankar 

som genomsyrat och utvecklat kulturmiljövården under 1900-talet och framförallt de 

senaste två decennierna. Synen på vad som utgör kulturmiljö är bred och både 

materiella och immateriella värden kopplade till dessa framhålls som viktiga i planerna. 

De beskriver både vardagliga byggnader och byggnader uppförda av särskilda arkitekter 

och tillsammans skapar de en medvetenhet om historien och främjar olika identiteter.  

 

Den största förändringen i hur kulturmiljöer värderas i översiktsplaner skedde sannolikt 

tidigare än 2010 och innan den nya plan- och bygglagen infördes. Förändringen kan 

sägas ha skett under mitten av 1990-talet, vilket beskrivs i flera översiktsplaner antagna 

efter 1999. Anledningarna till förändringen kan vara de ändringar som gjordes i plan- 

och bygglagen 1996, antagandet av miljöbalken samt lanseringen av de nationella 

miljömålen. Uppsatsens urval av översiktsplaner är dock för litet för att säkert kunna 

visa på detta. Fler översiktsplaner antagna innan 1999, alternativt 1996, skulle behöva 

analyseras för att kunna säkerställa detta.  
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