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Sammanfattning 
Avsikten med denna uppsats är att med en kritisk diskursanalys undersöka hur kunskap om 

kulturarvet och kulturhistoriska värden konstrueras i Stockholms byggda miljö. Akademisk 

litteratur inom kulturarvsforskningen beskriver en situation där det uppstått ett glapp mellan 

teori och praktik inom kulturarvssektorn som vidgats sedan postmodernismens och 

konstruktionismens framväxt i början på 1970-talet. Den utövande kulturarvsvården och 

värderingsprocessen är i stor utsträckning styrd av värdeorienterade klassificeringssystem där 

utgångspunkten är att finna och tolka olika värdetyper i ett objekt. Detta traditionella 

förhållningssätt är en del av ”den auktoriserade kulturarvsdiskursen”; ett begrepp inom 

kulturarvsforskningen som menar att kulturarvssektorn premierar traditionella värden genom 

expertutpekanden vilket leder till en reproduktion av kanoniserade objekt med vissa ideologiska 

förtecken. Sedan år 1974 finns det i Sverige nationella kulturpolitiska mål fastslagna och sedan 

år 2012 finns det fyra nationella kulturmiljömål som landets kulturmiljövårdande institutioner 

ska sträva mot. Målens tankegods förmedlar en ambition om att tillgängliggöra kulturmiljöer 

och kunskap för att främja demokratisering av kulturarvet. I Stockholms kommun är det 

Stadsmuseet som ansvarar för utpekandet och klassificeringen av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och miljöer. Syftet med undersökningen är att bidra med en djupare förståelse för 

hur kunskapen om kulturhistoriska värden i Stockholms byggda kulturmiljö produceras och 

legitimeras. Resultat och analys visar att diskurserna i Stadsmuseets översiktsdokument sedan 

klassificeringens introduktion under tidigt 1980-tal har förändrats av ideologiska, politiska och 

ekonomiska element. Museets och kommunens samtida översiktsdokument har en anknytning 

till kunskapsläget inom kulturarvsforskningen genom att argumentera för relativa, pluralistiska 

värden. Men den traditionella värdesynen och expertdiskursen i värderingsprocessen har lett till 

en värdering och klassificering som reproducerar en traditionell förståelse av det byggda 

kulturarvet. En universell metod i kombination med intern praxis används för att identifiera 

vilka kulturhistoriska värden som finns, utan att precisera vilka egenskaper som upprätthåller 

dessa värden. Det ger klassificeringen en svag anknytning till kulturarvsforskning, regeringens 

kulturpolitiska mål och den egna institutionens värdesyn i samtida översiktsdokument. 

 

Nyckelord: Urbant kulturarv, den byggda miljön, diskurs, CDA, kulturarvsforskning, AHD, 

kulturpolitik, kulturhistorisk värdering, kulturarvsvård, kulturhistorisk klassificering. 
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1. Inledning 
Stockholm i färger är titeln på en kortfilm i färg av filmfotografen Julius Jaenzon från år 1927. I 

filmen visas bilder och vyer av och från platser i innerstaden. Från Mariaberget över 

Riddarfjärden till det nationalromantiska stadshuset och Stadsholmens medeltida och 

tidigmoderna bebyggelse. Från Skeppsbron mot den låga bebyggelsen på östra Södermalms 

förkastningsbrant och torghandeln på Hötorget med det nya modernistiska Tempohuset i 

bakgrunden. Att tala för en annans människas avsikter och konstnärliga ambitioner är ett 

hopplöst projekt; men vad som kan utläsas av det tidiga kinematografiska experimentet är 

specifika platser i Stockholm som förmedlar ett urval av stadens då drygt 700 år långa historia. 

Platser där gammalt och nytt möts och hur de rörliga bilderna förmedlar historisk förankring 

genom bilder av den urbana kulturmiljön. De stockholmska färger som avses i denna uppsats är 

av ett annat slag men har en tydlig ambition i tematisk linje med de bilder som Julius Jaenzon 

visade, om än med ett annat syfte. De Stockholmska färger som behandlas i denna studie har 

ambitionen att i en interaktiv karta illustrera de kulturhistoriska värden som Stockholms byggda 

stadsmiljö ackumulerat under sin nu drygt 800 år långa historia. Varför denna jämförelse? En 

karta och en film kan tyckas väsensskilda, men en interaktiv digital karta är ett levande 

dokument; en rörlig bild. Även den mest centrala frågan har de två medierna gemensamt: Vad 

ska visas?  

Bakgrund 
Europarådet och EU:s medlemsländer har genom forskningsprojekt och konventioner fastställt 

att kulturmiljövård och ett aktivt arbete med kulturarvsfrågor är viktigt. Det är ett fundament för 

en hållbar stadsutveckling (COE, 2005) i en värld där urbaniseringen i den industriella 

revolutionens efterdyningar fortsätter nå rekordnivåer. Hållbar utveckling är ett begrepp ofta 

förknippat med naturmiljön, klimatet och tekniska landvinningar. Men städernas fortsatta 

tillväxt och följande behov av omvandlingsprocesser har bidragit till ett ökat intresse för 

kulturarvsfrågor och den sociala dimensionen av hållbar utveckling.  

 

Inflyttningsnettot till Stockholm ställer nya krav på stadens omvandlingsprocesser för att säkra 

en hållbar stadsutveckling där förutsättningar ska finnas för en hög livskvalité. Staden ska växa 

inifrån utan att de gröna kilarna i innerstaden tas i anspråk (ÖP, 2010), vilket i förlängningen 

innebär i första hand omvandling och utbyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet. 

Stockholm stads översiktsplan Promenadstaden (2010) är en övergripande avsiktsförklaring 

som ska synliggöra intentioner rörande stadens utveckling och är den ena av två 

planeringsformer som utgör grunden i det kommunala planmonopolet. Den andra är 

detaljplaneringen som är den lagligt styrande. Promenadstaden (2010) belyser vikten av en 

hållbar stadsutveckling och betonar hänsyn till kulturarv och kulturhistoriska värden i 

stadsomvandlingsprocesserna. För att politiska beslut som tar hänsyn till kulturhistoriska värden 

ska kunna tas i stadsplaneringsfrågor krävs ett kunskapsunderlag. I kommunen Stockholm stad 

är det Stadsmuseet som är ålagda att identifiera och klassificera vilka kulturmiljöer och 

bebyggelse i staden som är kulturhistoriskt värdefulla i detta kunskapsunderlag (ÖP, 2010). 

Resultatet sammanställs i Stockholm stadsmuseums kulturhistoriska klassificering och finns i 

sin helhet tillgänglig som interaktiv karta på museets hemsida (SSH, 2016) samt delvis i 

Promenadstaden (2010) med bilagor.   
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Debatten i massmedia som berör Stockholms kulturarvsarbete och kulturmiljöfrågor är ofta 

reducerad till motsättningar mellan privatpersoner och/eller politiker på individnivå (SVD, 

2009). Ämnet för debatterna är ofta frågan om vad som är god estetik eller föreställningen om 

en inre motsättning mellan de som vill bevara den byggda urbana kulturmiljön och de som vill 

anpassa den befintliga byggnationen till samtidens behov. Den senaste funna artikeln som 

behandlar den kulturhistoriska klassificeringen föreslår att det under det senaste decenniet blivit 

allt svårare att upprätthålla skyddsföreskrifterna som klassificeringen föreslår. Detta på grund av 

en förändrad syn på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inom stadsplaneringen 

samt ett ökat kommersiellt intresse för stadsomvandlingar (SVD, 2015). Vad som inte 

aktualiseras i debatten är kunskapandet. Hur vet stadsmuseet att vissa historiska kulturmiljöer 

idag är särskilt värdefulla för framtiden? Går det att frysa identiteter och historiska materiella 

samt immateriella livsmiljöer i en urban kulturmiljö?  

 

De diskussioner som idag förs inom kulturarvsforskningen visar att det finns ett glapp mellan 

teori och tillämpning i utövandet hos kulturarvsvårdande institutioner. Utifrån en första 

genomläsning av material som är aktuell för denna typ av studie syns de kulturmiljövårdande 

institutionerna ha svårt att anpassa sig till de konstruktionistiska perspektiv som nu dominerar 

forskningen på området (Avrami et al. 2000; Mason, 2002; Smith, 2006). Det finns även de som 

ifrågasätter de senaste decenniernas kraftiga ökning av objekt och miljöer som tillskrivs 

kulturarvsvärden (Harrison, 2013).  Den riktade svenska kulturpolitiken har sedan 1970-talet 

förändrats och de kulturpolitiska målen har kontinuerligt omformulerats för att hantera 

introduktionen av nya perspektiv inom kulturmiljövården (Pettersson, 2003; Olsson, 2003; 

Prop. 2009/10:3). Det finns ingen akademisk litteratur som behandlar denna förändring fram till 

dagens datum och i en kommunal kontext. Därför är en undersökning av en avgränsad del av 

den kommunala kulturarvsdiskursens framväxt, förändring och samtida form väsentlig. Detta 

för att kunna erbjuda en djupare förståelse för hur stadens planering och fysiska omvandling 

möjliggörs och begränsas av kulturarvet och för att synliggöra var svårigheter föreligger.  

Litteraturöversikt och forskningsläget 
I detta kapitel återges en blick över hur kulturarv hanteras och värderas samt en översikt av 

kunskapsläget inom kulturarvsforskningen och internationell och svensk kulturpolitik. 

Ett kulturarv i förändring 
The international council on monuments and sites (ICOMOS) definierar kulturarv som ett 

uttryck för levnadssätt som utvecklats av en gemenskap och gått i arv från generation till 

generation. Uttrycken kan bestå av till exempel seder, metoder, platser, föremål, konstnärliga 

uttryck och byggnader. Kulturarv kan således ha ett immateriellt eller materiellt uttryck 

(Australia ICOMOS, 2013). Kulturarv som begrepp i en västerländsk kontext har sitt ursprung i 

romantikens framväxt under andra halvan av 1800-talet. Ett växande behov av att knyta dåtid 

till nutid genom nationell identitet och monumentala objekt i en snabbt föränderlig och allt mer 

integrerad värld (Hellervik, 2000). Det värdefulla i kulturarvet betraktades som objektivt men 

symbolvärdet var det centrala snarare än objektens inneboende värde. Kulturarvsbegreppet fick 

även regional förankring och blev därför folkligt. Intresset i Sverige kulminerade under 1900-

talets början i och med hembygdsrörelsens etablering, detta var också den första utmaningen av 

den professionella kulturarvssfären och den legitimerade kunskap som växt fram inom olika 

akademiska discipliner (Alzén, 2005 s.192).  
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Under 1930-talet och efter modernismens intåg var ledorden istället framtiden, funktionalitet, 

rationalitet och förnyelse vilket ledde till att kulturarvet inte längre prioriterades i samma 

utsträckning (Carlsson, 2000 s.96). Det var inget unikt för Sverige utan den romantiska blicken 

mot historien bleknade i stora delar av Europa under samma tid. I och med detta moderna 

förhållningssätt och den fasansfulla geopolitiska och humanitära situationen i 1930-och 40-

talets Europa, där nationer och gränser hastigt omdanades, spenderades det mindre resurser på 

bevarande av kulturarvet. Efterkrigstiden var förändringens tid i Europa och i många av de 

svenska stadskärnorna var saneringarna och rivningarna av den gamla bebyggelsen utbredd. 

1950-och 60-talens regleringar var en reaktion på den nya bostadspolitiken och folkhemsbygget 

som planerades redan under 1920-och 30-talet och var till stor del en förberedande exploatering 

för massbilismen. Detta skapade praktiska problem för den dåvarande kulturminnesvården då 

många svenska städer genomgick genomgripande förändringar av sin karaktär. Det tidigare 

folkliga intresset för det historiska kulturarvets objekt förbyttes till en vardag där 

folkhemsfunktionalismens öppna miljöer var att föredra. Modernismen och bortträngningen av 

kulturarvet kulminerade senare under 1960-talets omvälvande saneringar (Hellervik, 2000 

s.103,104). I Stockholm kan kulmen för de flesta sammanfattas med Norrmalmsregleringen och 

almstiden.  

 

Postmodernismens intåg och en tappad tro på modernismens centrala tankegods under 1970-och 

80-talet ledde till en nydaning av kulturpolitiken och förändrad syn på hur kulturarvets värde är 

beskaffat. Det rumsliga perspektivet försköts från objekt till miljöer och subjektets, individens, 

påverkan på och nytta av kulturarvet betonades. Även tidsperspektivet började förskjutas från 

dåtid till samtid och motiven för bevarande försköts från historiska skeenden till estetiska och 

sociala motiv. Detta har inneburit en kontinuerlig breddning av vad kulturarvet kan innehålla; 

det är inte längre enbart monument och monumentala byggnader som ska representera nationens 

ärofyllda ögonblick eller nationella traditioner som utgör kulturarvet. (Olsson, 2003).  

 

Även inom den internationella kulturarvsforskningen har synen på värde följt denna utveckling 

från en objektiv till en relativistisk värdesyn. Avrami et al.(2000) menar att objekt och platser i 

sig själva inte är betydelsefulla för kulturarvet utan att betydelsen ligger i värdet människor ser i 

dem och den mening och användning som de tillskrivs. De kulturhistoriska värdena menar 

Mason (2002) skapas genom interaktionen mellan objektet och objektets kontext vilket gör 

insikten om värden som relativa viktig. Som en reaktion på denna förskjutning i synen på värde 

har de senaste decenniernas kulturarvsvård präglats av inkludering. Men Harrison (2013) menar 

att kulturarvet under de senaste decennierna har ackumulerats i en alltför för snabb takt och att 

det är en ohållbar utveckling att kulturarvssektorn fortsätter att försvara sin position och 

funktion genom ständig inkludering och expandering. Han tar FN-organet UNESCO som 

exempel där ansvarsområdet har gått från att bevara enskilda monument till att inkludera 

naturvärden, socialhistoria, industrihistoria och immateriella värden. Harrison (2013) talar för 

en hållning där förmågan att minnas är avhängig förmågan att glömma, en strategi där urvalet 

av kulturarvsbeståndet övervakas och ständigt uppdateras.   

 

Men ett alltför restriktivt urval av bebyggelsen kan också innebära att sammanhang och kontext 

går förlorade och leder till ett rent symboliskt bevarande liknande de strategier som tidigare 

prioriterades i Europa. Zhang (2008) har undersökt bevarandeinsatser i samband med stads-

förnyelse i Peking och konstaterar att det i stor utsträckning rör sig om ett symboliskt bevarande 

av enskilda urbana objekt. Zhang (2008) skriver att stadsomvandlingarna i Peking förväntas 

stimulera urban tillväxt genom att gamla stadsdelar ersätts med modern bebyggelse. Men en 
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avgränsad mängd av byggnader med höga arkitektoniska värden bevaras för att förbättra 

stadsbilden och "främja utvecklingen av turistekonomin" (Zhang, 2008 s.188, förf. 

översättning). Zhang drar slutsatsen att även kultur, i detta fall kulturmiljöer, är att betrakta som 

en ekonomisk resurs i stadsomvandlingen. Det symboliska bevarandet har flera baksidor enligt 

Zhang (2008) då kulturarvet utnyttjas utan att egentligen skyddas i sin egen kontext och då 

turismen prioriteras framför invånarna. Negussie (2004) drar samma slutsats som Harrison 

(2013) vad gällande begreppets breddning och Zhang (2008) avseende behovet av en 

helhetssyn. Hon menar att vad som anses värdefullt i det byggda kulturarvet ständigt förändras 

över tid och att kulturarvet är ett koncept som har blivit allt mer inkluderande. Hon skriver, i en 

studie som undersöker värderingsprocessens roll i bevarandet av Irlands byggda kulturarv, att 

värdena som konstituerar kulturarvet och vad som ska bevaras ständigt måste omvärderas. Detta 

för att ”den byggda miljön är formad av föränderliga idéer och värden och således är kulturellt 

konstruerade platser” (Negussie, 2004 s.220, förf. översättning). Då det finns många olika motiv 

till bevarande av kulturarvets olika uttryck, till exempel politiska eller ekonomiska, krävs därför 

att ”debatten om bevarande inte begränsas till enskilda hus eller områden utan att den blir en del 

av en kulturellt och politiskt medveten syn på det byggda kulturarvet” (Negussie, 2004 s.220, 

förf. översättning) 

Vård och värdering av kulturarv  
Den utövande kulturarvsvården i internationell kontext är ofta baserad på värdestyrda 

klassificeringssystem.  Burra charter (Australia ICOMOS, 2013) är ett australiensiskt program 

som först togs fram år 1979 och senast reviderades år 2013. Dokumentet är anpassat för en 

australiensisk kontext men har fått internationellt gehör och har varit grunden i många länders 

kulturvårdsprogram, till exempel English Hertiages Conservaton Principles från år 1997 

(NIRAS, 2012 s.21). Burra charter (2013) innehåller principer och procedurer för bevarandet 

av kulturellt betydelsefulla platser. Även om det i dokumentet fokuseras på betydelsefulla 

snarare än värdefulla platser och miljöer så sker en värderingsprocess där avsikten är att bryta 

ner platsers inneboende kulturella värde och kategorisera dem för att på så sätt komma fram till 

hur platser och objekt ska bevaras. Kategorierna består av estetiska, historiska, vetenskapliga, 

sociala och andliga värden (Burra charter, 2013). Masons (2002) värdetypologi delar i mångt 

och mycket värdekategorierna som återfinns i Burra charter (2013) med skillnaden att han även 

införlivar en ekonomisk dimension och delar in de olika värdekategorierna i två huvudtyper: 

socio-kulturella värden och ekonomiska värden. Masons (2002) värdetypologi förespråkar en 

värdeintegreringsprocess där kunskap från olika discipliner vägs mot varandra då han menar att 

värderingar av kulturarvsobjekt alltför ofta blir endimensionella och att många möjliga värden 

bortses från i och med användningen av ett fåtal begränsade värdekriterier.  

 

De värdetyper som Unnerbäck (2002) redogör för är de som Stadsmuseet hänvisar till i texter 

knutna till den kulturhistoriska klassificeringskartan. Unnerbäcks (2002) dokument syftar till att 

ge värderingsprocessen en medveten målstyrning för att uppfylla de mål och lagar som 

riksdagen har ålagt de svenska kulturmiljöförvaltande institutionerna. Han skriver att ”Den 

praxis som vuxit fram grundar sig i stor utsträckning på erfarenheter och kunskap hos enskilda 

institutioner och experter” (Unnerbäck, 2002 s.21) och att det därför finns ett behov av ett 

enhetligt system. Dock ska värderingsmodellen ses som ett hjälpmedel snarare än en mall. 

Modellen ska ”erbjuda en enkel metod för att systematiskt definiera det kulturhistoriska värdet 

hos en byggnad, samt en checklista som tar upp de viktigaste värderingskriterierna och sorterar 

dem i olika grupper” (Unnerbäck, 2002 s.21). Värderingsprocessen består av tre steg: 

identifikation, bearbetning och värdering. I identifikations-steget bedöms vilka grundmotiv som 
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finns och kan vara grund för bevarande. Han skiljer på två olika grundmotiv för bevarande och 

kallar dem dokumentvärde och upplevelsevärde. Med dokumentvärde menas historiska 

egenskaper; traditionella kriterier med förankring i historisk kunskap. Han skriver ”Det är 

således frågan om vad man brukar kalla ”objektiva” egenskaper, men det är viktigt att 

understryka att uppgifter av denna typ är mer eller mindre beroende av bedömarens kunskap 

och inriktning” (Unnerbäck, 2002 s.21). Med upplevelsevärde avses olika estetiska och socialt 

engagerande egenskaper till exempel arkitektoniskt värde eller identitetsvärde. Han beskriver 

också att det subjektiva kan vara problematisk: ”Man måste också vara medveten om att 

upplevelsen i sig är subjektiv och att bedömningen därför kräver särskild omsorg, exempelvis 

diskussioner i en större grupp av bedömare” (Unnerbäck, 2002 s.21). I bearbetningssteget ska 

den ursprungliga värderingen av grundmotiv kompletteras med övergripande eller förstärkande 

motiv till bevarade. Motiven är kvalitet, autencitet eller pedagogiskt värde. Efter det ska 

objektet värderas utifrån sällsynthet och representativitet i nationell, regional eller lokal skala. 

Det tredje steget är en värdeintegrering där de två tidigare stegen sammantaget utgör grund för 

bedömning av objektets kulturhistoriska värde och följande skydds- och vårdplaner. Det ska 

tydligt uttryckas vilka som är de främsta bevarandemotiven. Metoden som föreslås för 

utpekande och värdering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är således 

avhängig en expertkompetens. 

Den auktoriserade kulturarvsdiskursen 
Swensen (2012) relaterar i sin studie av norska städer urbaniseringens negativa effekter till en 

likriktning i utformningen av det fysiska stadsrummet; hur de växande städerna globalt blir mer 

och mer lika varandra då stadsplaneringen ofta har en internationell kontext och ambition. Hon 

menar att immateriella kulturarvsvärden och lokalt deltagande kan utgöra den plattform som 

krävs för att utveckla urbana regioners specifika karaktär och vårda stadens unicitet. Swensen 

(2012) beskriver dock de senaste årens försök i Norge, där medborgare inkluderats i processen, 

som i slutändan fruktlösa. Även om allmänhetens deltagande och inflytande initialt kan vara 

betydande så är det i slutändan experterna som avgör vad som är värdefullt och att denna 

expertis tenderar till att upprätthålla ”den auktoriserade kulturarvsdiskursen”. Smith (2006) var 

den som introducerade begreppet ”den auktoriserade kulturarvsdiskursen” som ett kritiskt 

perspektiv där kulturarvet beskrivs som ett koncept och hur det har används för att legitimera 

eller avvisa kulturella uttryck och i förlängningen hela kulturer. Smith (2006) menar att 

kulturarvet är bundet till maktrelationer. Grupper och institutioner med makt har format en 

hegemonisk, härskande, diskurs där det gemensamma nationella kulturarvet beskrivs som den 

enda sanna historien och där endast specifika identifierade värden är betydelsefulla. Fokus inom 

denna diskurs ligger på den fysiska miljön där vad som är värdefullt pekas ut av en elit, 

experter, som utgår från en traditionell tanke om vad som är god estetik och värdefulla 

materiella uttryck och vad som i förlängningen ska premieras. Det som oftast premieras är det 

traditionellt manliga, det rika och det mäktiga. Dagens akademiska kulturarvsdiskurser har 

övervägande samma angreppsätt; att kulturarv inte är bevarandet av historiska objekt, utan en 

process där vi tolkar och utnyttjar dåtiden för att skapa mening i samtiden. Likt Smith (2006) 

menar Ashworth och Tunbridge (1999) att kulturarv är användningen av en medvetet formad 

historia och att den brukas för att fylla samtida behov och således är mer en produkt av 

samtidens kultur än dåtidens. Genom detta synsätt omformas arvet för att anpassas till samtida 

samhällsförändringar och behov.  
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Kulturarvet som verktyg 
En skrivelse från EU-kommissionen i juli 2015 (COE, 2015) som utgår från Masons (2002) två 

huvudgrupper och forskning om, framförallt, kulturarvets ekonomiska dimension på nationell 

nivå drar slutsatsen att kulturarvets egenskaper att generera ekonomisk tillväxt och social 

sammanhållning är undervärderat (CoE, 2015). Skrivelsen betonar även kulturarvets betydelse 

för hållbar utveckling och att en överstatlig strategi ska kunna komplettera medlemsstaternas 

kulturpolitik gällande kulturarvet. I flera skrivelser från EU-kommissionen som behandlar 

kulturarv finns det en tanke om kulturarvets outnyttjade kapacitet för att generera ekonomisk 

tillväxt. Överlag finns det en fokusering på ekonomiska incitament i kulturarvsarbetet samt en 

tro på kulturarvet som en universell tillgång inom flera sektorer (Dümcke & Gnedovsky, 2013). 

Dümcke och Gnedovsky (2013) skriver att den akademiska världen under de senaste 

decennierna i större utsträckning har behandlat kulturarvets ekonomiska dimension och 

instrumentella värde. Hoskins (2013) problematiserar synen på kulturarvet som verktyg för 

produktion. Han ifrågasätter synen på kulturarv som något som ska vara produktivt och ställer 

frågan om inte denna syn leder till en kulturarvspolitik som endast främjar den vackra historien 

som avser generera samhällelig identitet och stolthet och inte den fula historien som kan ge 

motsatta känslor, till exempel hur kulturarv har brukats för att främja totalitära syften. Han 

utrycker en oro för att de ökade kraven på kulturarvssektorn att vara produktiv får konsekvensen 

att ambitioner om en mer rättvis och bättre värld blir åsidosatt. Hoskins (2013) ifrågasätter även 

att en viss gren av forskare och yrkesverksamma ser stötestenar eller motstånd på institutionell 

nivå i den kulturarvsskapande processen som något som måste överkommas för att skapa en 

enklare och mer följsam kulturarvspolitik. Han menar att den tanken endast fungerar under 

premissen att kulturarv endast betraktas som något gott, principen av ju mer desto bättre. Det 

kritiska tänkandet och medvetenheten om att kulturarvet är diskursivt format och reflekterar och 

gestaltar maktförhållanden och enskilda intressen menar Hoskins (2013) är vitalt; därför är 

dessa stötestenar nödvändiga för att kunna göra ett kritiskt och medvetet urval där inte en 

strömlinjeformad kulturarvspolitik endast främjar ekonomiska eller politiska intressen.  

 

Pettersson (2003) skriver att staten under 1980-talet introducerade en högre grad av kontroll och 

nyttokalkylerande. Argumentationen för den ekonomiska nyttan blev mer vanligt före-

kommande och det öppnade i förlängningen för privat finansiering och således en ny ambition i 

och med vinstintressen. Den arkeologiska uppdragsverksamheten inom kulturminnesvården var 

den främsta reaktionen när kulturverksamheten sattes på entreprenad. Samtidigt 

”dekonstruerades praxis kring armslängdsprincipen hos de offentliga, statliga, institutionerna. 

Kontentan har blivit att staten och marknaden, som tidigare betraktats som antagonister i 

kulturpolitiken, numer tenderar samverka enligt komplementära principer” (Pettersson, 2003 

s.40). Kulturanalytikern Jim McGuigan (2006) har tidigare formulerat samma tanke i en 

internationell kontext och menar att det som skett under 1980-och 1990-talet inte är en regelrätt 

privatisering av kultursektorn utan att regeringar istället introducerade en marknadsdiskurs som 

belyste behovet av ”value for money”. Kulturområdet har marknadsanpassats snarare än 

privatiserats genom att skapa ett beroendeförhållande mellan den privata och den offentliga 

sektorn och deras intressen. Pettersson (2003) menar att utvecklingen av detta 

beroendeförhållande mellan en bidragsfinansierad och en vinstdrivande princip riskerar att 

inverka på verksamhetens villkor, innehåll och resultat. Det riskerar i förlängningen att påverka 

hur ”tolkningar av och svar på viktiga samhällsfrågor kommer att artikuleras” (Pettersson, 2003 

s.40,41), även om det inte finns några manipulativa ekonomiska intressen som ligger bakom.  
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Den statliga kulturmiljövården och kulturpolitiska mål 
Första halvan av 1900-talet var de år om formade den statliga kulturminnesvården. Trots den 

ideologiska och praktiska kampen med modernismen och moderniseringen av samhället 

expanderade den institutionella kulturminnesvården. Den institution som senare kom att bli 

Riksantikvarieämbetet tillkom och länsmuseer etablerades som halvstatliga instanser. Visionen 

som präglade arbetet var att det svenska folket besatt ett kulturellt och mentalt arv från forntiden 

och att det var forskarnas och museernas uppgift att förvalta och representera detta arv. 

Pettersson (2005 s. 317) skriver att ”denna hållning underblåste den exklusiva objekt-och 

miljöcentreringen och en tendens till historiedidaktisk positivism”. Förhållningsättet till 

kulturarvets värden baserades på tanken om att kulturarvets kvalitéer skapades och existerade 

oberoende av den antikvariska verksamheten. Pettersson (2003) menar vidare att det inte är 

förens i slutet av 1980-talet som forskare började anamma den reflexiva tanken om att de själva 

var medskapare av sina studieobjekts värden.  

 

Den statliga kulturminnesvårdens organisation och uppgifter kom att förändras i och med det 

sena 1960-talets progressiva kulturpolitik. Den nya strategin för politiken och kulturminnes-

vården var att skapa samverkan mellan olika sektorer i samhället, i det här fallet 

bostadsbyggandet, stadsplaneringen och bevarandet av kulturminnen. ”68-rörelsen” blev en 

symbol för den bredare mobilisering hos allmänheten där frågor om jämlikhet och rättvisa var 

centrala och bidrog till en förändring av det ideologiska samhällsklimatet. Denna förändring 

kom att prägla kulturpolitiken och många verksamheter på olika nivåer, som tidigare varit 

privata angelägenheter, hamnade nu under statlig förvaltning. Men den befintliga lagstiftningen 

var förlegad och det saknades en övergripande strategi för den nya statliga kulturpolitiken. 

”Kulturrådet” var en sakkunnig grupp som år 1969 sattes att utreda dessa nya behov och 

redovisa nya strategier. Utredningen Ny kulturpolitik presenterades av sakkunniggruppen år 

1972 och blev underlaget för regeringens proposition om den nya statliga kulturpolitiken, Prop. 

1974:28. Det centrala målet som kom att bli normgivande för svensk kulturpolitik fram tills 

idag löd ”Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 

jämlikhet” (Prop.1974:28 s.28). Till detta fanns det åtta delmål som Petterson (2003 s. 39) 

tematiskt sammanfattar som ”decentralisering och fördelningspolitik, samordning och 

grupprelevans, yttrandefrihet och frihet till konstnärlig förnyelse, bevarande och 

levandegörande av äldre kultur samt distributionsmöjlighet och frihet från kommersialismens 

styrning.”  

 

Nästa stora utredning av kulturpolitiken lades fram år 1995, rapporten Tjugo års kulturpolitik 

(SOU 1995:85) och slutbetänkandet Kulturpolitisk inriktning (SOU 1995:84) erbjöd inga större 

strukturella förändringar. Den stora förändringen var en perspektivförskjutning från samhället 

till individen. Kulturens identitetsskapande egenskaper för den enskilde individen lyftes och gav 

samma ställning som den samhällsnyttiga, kollektiva aspekten. Även mål-och resultatstyrning 

samt tydligare ansvarsfördelning och tvärsektoriellt samarbete beträffande den samlade 

kulturmiljön var nu tydligt uttalade riktlinjer i regeringspropositionen Kulturarv-kulturmiljöer 

och kulturföremål (Prop. 1998/99:1149). De kulturpolitiska målen omformulerades och nya 

begrepp som kulturell mångfald och internationellt kulturutbyte introducerades och 

formuleringen från 1974 års mål ”kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till 

vara och levandegörs” omformulerades till ”att bevara och bruka kulturarvet” (Prop. 

1998/99:1149).  
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Den utredning och de riktlinjer som är gällande idag präglas fortfarande av 1974 års 

regeringsproposition. Betänkandet från 2009 års kulturutredning (SOU 2009:16) och 

Kulturpropositionen 2009 (Prop. 2009/10:3) innebär bland annat en ny strategi för fördelning av 

statliga kulturbidrag och att kulturpolitiken ska integreras i andra politiska områden. 

Kulturpolitiken ska regionaliseras och landstingen får ansvaret för vissa delar av statens 

kulturutgifter och en större påverkan på den regionala kulturpolitiken. Propositionen (2009) 

genomför även en revidering och justering av de kulturpolitiska målen där målet rörande 

”kommersialiseringens negativa effekter” tas bort med motiveringen att ”Det finns ingen given 

motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet”(Prop. 2009/10:3 

s.28). Det tidigare målet ”att bevara och bruka kulturarvet har omformulerats till ” främja ett 

levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”.  Dagens statliga kulturpolitiska mål i 

sin helhet lyder:  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. (Prop. 2009/10:3 s.26). 

 

Idag finns det även fyra nationella kulturmiljömål som regeringen lade fram i Kulturmiljöns 

mångfald (Prop. 2012/13:96). Målen ska verka vägledande för kulturmiljöarbete på regional och 

kommunal nivå och även fungera som vägvisare för den regionala politikens prioriteringar.  

 

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,  

används och utvecklas, 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå  

och ta ansvar för kulturmiljön, 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till  

kunskap, bildning och upplevelser, 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att  

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen (Prop. 2012/13:96 s.35) 

Sveriges kulturarv idag- lagstiftning, begrepp och organisation 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön” är första paragrafen i 

första kapitlet av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Kulturmiljölagen syftar till att säkra 

befolkningens och kommande generationers möjlighet att uppleva en mångfald av 

kulturmiljöer. Kulturmiljö som begrepp introducerades i 1988 års lag om kulturminnen och 

avser miljöer där det finns en kulturhistorisk dimension värd att ta hänsyn till. Syftet är att 

kulturhistoriska värden ska beaktas av samtliga aktörer i samhällets breda fält av verksamheter. 

Det innefattar även att stärka och fördjupa kunskapen om kulturhistoriska värden och deras 

betydelse för samhällsutvecklingen hos individen och allmänheten (Regeringens prop. 

1996/97:3 s.157). Riksantikvarieämbetet agerar på uppdrag av regeringen och under 

kulturdepartementet som nationell översynsmyndighet för frågor som rör kulturarv. Kulturarvet 
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enligt Riksantikvarieämbetet ”avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig 

påverkan” (RAA, 2016). Uttrycken som avses kan bestå av lämningar, föremål, konstruktioner, 

kunskap, ortsnamn, verksamheter, system eller miljöer. Även begreppet kulturarv i bestämd 

form, kulturarvet, innebär alltid en mångfald av kulturarv men kan specificeras till att avse till 

exempel ”det urbana kulturarvet”. Riksantikvarieämbetet definierar kulturmiljö som en del av 

kulturarvet. Kulturmiljö ”avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i 

varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter” (RAA, 2016). En 

kulturmiljö ska kunna avgränsas till ett precist geografiskt område till exempel ett avsnitt i en 

ett stadslandskap likväl som ett av människor påverkat skogslandskap. En kulturmiljö har en 

materiell och en immateriell dimension, där det materiella avser hur miljön är fysiskt beskaffad, 

till exempel ett kvarter, en byggnad, ett vägnät, en stig eller en stenmur. Det immateriella är det 

som inte har ett direkt uttryck i den fysiska miljön, till exempel namnskick, sägner, identiteter 

och traditioner som kan relateras till den fysiska miljön. Begreppsdefinitionerna är mycket 

allomfattande och bruket av dem från den centrala myndigheten till de mer utövande 

kommunala institutionerna kan skilja sig och medföra svårigheter i hur begreppen uppfattas och 

förmedlas. Burman (2008) menar att det finns en problematik i att försöka identifiera en 

konsekvent definition av begrepp som kulturarv eller kulturmiljö då de tenderar att bli alltför 

inkluderande och därmed svårtolkat. Dessutom menar Burman (2008) att begreppet ofta 

associeras till en historisk idealisering och föreslår istället begreppet ”historiskt kapital” som 

mer lämpligt. Riksantikvarieämbetets definition av kulturarvet är brett inkluderande men kan 

även ses som begränsande då de värderingar som görs av vad som är kulturarv utförs av ett fåtal 

experter inom kulturarvsfältets institutioner och förvaltningar.  

Syfte & Frågeställningar 
Inom kulturarvsforskningen belyser olika forskare hur kulturarv och kunskap kan konstrueras 

och legitimeras, ofta i relation till frågorna om vem som konstruerar vad, för vem och i vilket 

syfte. Stockholm stads planering av det framtida fysiska stadslandskapet formas utifrån de 

kunskapsunderlag som finns tillgängliga; men hur kunskapen formas är inte synliggjort. Hur 

konstrueras det kulturarv och de kulturhistoriska värden som ska vara vägledande för 

utformningen av den framtida staden?  

 

Konstruktionen av kunskap om Stockholms urbana kulturarv är således det centrala ämnet i 

undersökningen och uppsatsens syfte gynnas därför av ett kunskapskritiskt förhållningssätt. Den 

teoretiska ansatsen i denna uppsats är baserad på ett kunskapskritiskt perspektiv i form av den 

kritiska diskursanalysen där kunskap betraktas som situationsbunden och kontextuell; att den är 

rörlig och skapas kontinuerligt genom sociala och politiska processer. Syftet med 

undersökningen är att genom en kritisk diskursanalys utveckla och bidra med en djupare 

förståelse för hur kunskapen om kulturhistoriska värden i Stockholms bebyggelsemiljö 

produceras och legitimeras. De frågeställningar som söks svar på är: 

 

Hur representeras kulturhistoriska värden och hur argumenteras de för i texter knutna till den 

kulturhistoriska värderingen? 

 

Vilken anknytning har klassificeringens texter till regeringens kulturmiljömål och dagens 

kunskapsläge inom kulturarvsforskningen? 
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Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka av Stadsmuseet klassificerad bebyggelse inom 

Stockholms stads kommun samt dokument knutna till den kulturhistoriska värderingen och 

klassificeringskartan. Det innebär att oklassificerad bebyggelse samt enskilda byggnader eller 

miljöer som är utpekade i en nationell kontext, till exempel riksintressen för kulturmiljövården 

och statliga byggnadsminnen, är bortsedda från då utpekandet och värderingen huvudsakligen 

sker på nationell och statlig regional nivå. Klassificeringskartan är ansluten till 

riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS, som också innehåller historiska kulturmiljöer, 

men då undersökningen avser den byggda miljön i Stockholms innerstad utpekade av 

Stadsmuseet i Stockholm har även dessa exkluderats. Den tidsmässiga avgränsningen för 

undersökt material är satt från 1970-talets första inventeringar, som ligger till grund för 

klassificeringar fortfarande representerade i kartmaterialet, fram till idag.  

2. Metod & Material 
Då begreppet diskurs i vardagligt tal tenderar att närmast vara synonymt med begreppet 

diskussion avser det här kapitlet först redogöra för hur begreppet ska uppfattas inom ramen för 

denna uppsats. Vidare beskrivs genomförandet av analysen och de metodologiska svårigheter 

som kan förekomma vid användandet av den kritiska diskursanalysen. 

Den kritiska diskursanalysen 
Med begreppet diskurs avses alla former av kommunikativa händelser. Dessa kommunikativa 

händelser formar i sin tur vår förståelse av världen. När vi kommunicerar använder vi oss av ett 

ramverk av vedertagen och generellt accepterad kunskap för att positionera oss. Genom att 

kommunikativt positionera sig i ett ämne så reproduceras eller ifrågasätts ämnets premisser och 

ett diskursivt flöde formas. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) beskriver begreppet diskurs 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000 s.7).  

 

I analysen av diskurser är grundtanken att bryta ner de kommunikativa händelserna och 

analysera retoriska verktyg eller lingvistiska grepp för att ta reda på hur och vad som 

kommuniceras av vem för att på så sätt undersöka vem eller vad som skapar mening och styr i 

diskursen. Diskursanalysen har flera olika inriktningar och tillämpningar; den kan ses både som 

teoretisk utgångspunkt, som metodik och analytiskt fokus kan variera.  

 

Den här uppsatsen kommer att utgå från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Den 

kritiska diskursanalysen syftar till att generera ”teorier och metoder för att teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000 s.66). 

Inom den kritiska diskursanalysen finns det förgreningar då den innefattar just Faircloughs 

angreppssätt men även ett bredare fält där flera kritiska angreppssätt ryms. Jørgensen och 

Phillips (2000) menar att de finns fem gemensamma drag som återfinns i samtliga angreppssätt 

och att vi därför kan tala om en kritisk diskursanalytisk inriktning (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000 s.66,67).  
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Hela kritiska diskursanalytiska inriktningen anser att diskursiva praktiker ska ses som ett 

fundament i den sociala praktiken som bidrar till att konstituera den sociala världen. Ett syfte 

med den kritiska diskursanalysen är således att belysa den lingvistiska diskursiva karaktären i 

sociala och kulturella händelser. Vidare anses diskurser vara en vital form av social praktik som 

konstituerar den sociala världen, samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker. 

Diskurser står alltså i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner och förutom att 

konstruera och rekonstruera sociala strukturer i samhället speglar de även själva 

konstruktionerna. Det tredje gemensamma draget är att alla former av kritisk diskursanalys 

utgår från empirisk lingvistisk textanalys av språkbruk i sociala sammanhang. Det kritiska 

diskursanalytiska fältet anser även att det genereras ideologiska effekter genom att diskursiva 

praktiker producerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden i och mellan sociala grupper. 

Den kritiska diskursanalysen syftar till att belysa den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden och strävar efter att bidra till att skapa social 

förändring genom att främja jämlika maktförhållanden i samhället (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000 s.67-70). 

Faircloughs kritiska diskursanalys och tredimensionella modell 
Diskurser, menar den engelske språkforskaren Norman Fairclough (2003), reproducerar och 

modifierar kunskap, sociala relationer, maktrelationer samtidigt som de formas av andra sociala 

praktiker och strukturer. Med sociala strukturer avses sociala relationer i samhället eller 

bestämda institutioner och de har både diskursiva praktiker (till exempel kommunikativ praktik 

som planering på ett företag) och icke-diskursiva praktiker (till exempel en fysisk praktik vid 

anläggningen av en väg). En diskursanalys innefattar den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Med diskursordning menas de samlade konkurrerande diskurser som stävar 

efter att skapa mening i ett socialt rum, i den här uppsatsen behandlas ”Stockholm 

stadsmuseums diskursordning”. Fairclough (1995, 2003) menar att alla kommunikativa 

händelser inom en diskurs har tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. 

Tanken för denna analys genomförande och arbetsgång är att texten beskrivs, den diskursiva 

praktiken tolkas och tolkningarna sätts sedan i kontext och 

relation till olika sociala processer i den sociala praktiken. 

 

Text innebär skrift, bild eller en blandning av det språkliga 

och det visuella. 

Diskursiv praktik innebär produktion och konsumtion av 

texter. 

Social praktik innebär en handling inom ramen för en 

verksamhet. 

 

 

Figur 1: Tredimensionell modell, (Fairclough, 1995 s 98). 

Genomförande 

Fairclough (1995) redogör för ett antal analysverktyg som är tillämpbara för varje dimension 

men betonar att verktygen ska anpassas efter syfte och studieområde, därför är verktygen i 

denna studie valda utifrån urval av material och uppsatsens syfte och frågeställningar. Under 

analysarbetet av varje dokument fördes resultat in i två typer av analysscheman, en tabell som 

främst behandlade textdimensionen och en färgkodad tankekarta som främst synliggjorde 

interdiskursivitet i den diskursiva praktikens dimension. 
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I dimensionen text genomfördes först en översiktlig genomläsning av texterna för att skapa en 

bild av det tillgängliga materialet och en förståelse för vilka analysverktyg som kunde vara 

fruktsamma. Vid en andra genomläsning fokuserades på texternas diskursiva resurser för att 

identifiera ämnen, teman och mönster på makro-nivå, alltså inte en detaljerad lingvistisk analys 

utan en övergripande innehållsanalys. Det som undersöktes var vilka meningar, ord och begrepp 

som kommuniceras, vilka kommuniceras indirekt och vilka kommuniceras inte alls? Verktyg 

som sedan användes för att underbygga tolkningar i textdimensionen var främst struktur men 

även modalitet. Struktur innebär att analysera drag i textens utformning och var tyngdpunkter 

läggs som formar och förstärker en viss bild eller ett visst meningsinnehåll genom att undersöka 

vilka ämnen som kombineras, hur problem och lösningar presenteras samt vilka frågor som ges 

större relevans. Verktyget är nödvändigt för att kunna belysa förändringar över tid i de diskurser 

den här uppsatsen behandlar. Hur starkt något påstås har undersökts, även kallat Modalitet 

(Winther-Jørgensen & Philips, 2000 s.88). Då materialet som behandlas i studien är information 

riktad till allmänheten och tjänstemän är detta verktyg avgörande för att kunna undersöka 

ideologiska eller politiska ståndpunkter och avsikter. Styrkan i påståenden är även viktigt i 

relation till begreppet värde och huruvida värden framställs som fakta och universella eller 

relativa.  

 

Vid analys av dimensionen diskursiv praktik undersöktes hur texten är producerad och vem den 

riktas till. Hur språket används för att konstruera och bruka texter som i förlängningen formar 

och formas av den sociala praktiken. Avsikten är att se hur diskurserna relaterar till varandra; 

stöttar de varandra i förändring eller i reproduktion av den sociala praktiken? Finns det 

kontrasterande diskurser? I det här steget togs det även hänsyn till den temporala aspekten då 

alla diskurser är historiskt och kulturellt bundna, den primära frågan vid analysen var: när och 

hur uppkom diskursen och hur har den förändrats? Verktyg som användes för att undersöka 

denna dimension var främst interdiskursivitet men även intertextualitet. Interdiskursivitet och 

intertextualitet användes för att identifiera de diskurser som texterna bygger på och vilka andra 

diskurser som den analyserade diskursen relateras till (Fairclough, 1995, 2003). En hög 

interdiskursivitet där många diskurser kan identifieras inom den analyserade diskursen är enligt 

Fairclough tecken på en förändring i samhällsprocesser, en låg interdiskursivitet tenderar att 

reproducera den dominerande diskursen och upprätthålla sociala strukturer (Winther-Jørgensen 

& Phillips, 2000 s. 86,87). Viktigt för att kunna identifiera diskursens utveckling i relation till 

sociala praktiker, som i denna uppsats bland annat utgörs av politikens, folkbildandets och 

stadsplaneringens sociala praktik. Interdiskursivitet som verktyg är det som har använts mest då 

det i störst utsträckning har kunnat generera svar till uppsatsens frågeställningar och synliggjort 

ett större socialt samhälleligt sammanhang. Intertextualitet analyserar hur texten är producerad i 

relation till andra texter genom identifieringen av ord, meningar och textdelar som återkommer. 

Hur förhåller sig klassificeringens texter till förändringar av texterna som den bygger på? 

Upprätthåller texten en historisk reproducering eller bidrar reproduktionen till förändring? 

Grundtanken är att språket alltid grundar sig i ett tidigare språkbruk (Fairclough 1995, 2003). 

Verktyget behövs för att kunna undersöka diskursernas historiska grund och utformning. I det 

här fallet finns det sociala strukturer och kommunikation som lagstiftning eller politiska 

översiktsdokument som är tätt förknippade med klassificeringen. De diskurser som har 

identifierats har så noggrant som möjligt följts och utvärderats genom analysen och i det 

kronologiskt ordnade analys-och resultatkapitlet.  

 

I dimensionen social praktik avsågs att relatera de två tidigare dimensionerna text och diskursiv 

praktik till ett större socialt sammanhang. Dimensionen syftar till att kontextualisera texten i 
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förhållande till de ovan nämnda sociala praktikerna. Det begrepp som främst använts i den här 

dimensionen för analys av olika maktrelationer är ideologi där det undersöks hur konkurrerande 

diskurser med olika ideologiska förtecken uppstår inom en diskursordning och kan förändra 

den. Verktyget hegemoni har fungerat som komplement och har använts för att analysera den, 

om än tillfälligt, stabiliserande sidan av diskursordningen.  Hegemoni fyller en funktion vid 

kontextualisering då begreppet, menar Fairclough (1995, 2003), alltid är bundet till makt-

relationer. 

 

Text  

(Beskrivande) 

Diskursiv praktik 

(Tolkande) 

Social praktik 

(Kontextualiserande) 

Struktur (Tyngdpunkter, 

kombinationer av ämnen ) 

Intertextualitet (texter som 

refereras till) 

Hegemoni (den för närvarande 

dominerande diskursen) 

Modalitet (Hur starkt något 

uttrycks) 

Interdiskursivitet (relation 

mellan och inom diskurser i 

diskursordningen) 

Ideologi (idésystem som 

formar den sociala strukturer) 

Tabell 1: Sammanställning av analysverktyg. Källa: Fairclough (1995, 2003), Winther-Jørgensen & Philips & 

Philips (2000). 

Datainsamling och urval 
Översiktsdokumenten och klassificeringskartan valdes ut tidigt i arbetet då de var de enda 

dokument som kunde ge svar på mina frågeställningar och den problematik som uppsatsen 

behandlar. Material i klassificeringskartan har eftersökts kontinuerligt varefter olika diskurser 

identifierats och på grund av att vissa delar av materialet knutet till kartan har varit begränsat, 

till exempel finns inga motiveringar till klassificeringar av gula fastigheter innan år 2006. Att 

undersöka Stadsmuseets andra verksamheter vore intressant då det skulle kunna belysa 

Stadsmuseets institutionella diskursordning men då fokus ligger på hur värden diskursivt formas 

i den kulturhistoriska klassificeringen har andra kulturmiljövårdande dokument och 

verksamheter uteslutits. Ambitionen i urvalet var att granska de dokument som var direkt 

knutna till klassificeringen och värderingsprocessen, därför har många dokument av 

stadsmuseet som behandlar Stockholms kulturmiljö, och möjligtvis indirekt klassificeringen 

valts bort. Det kan upplevas problematiskt att det är ett fåtal författare som för talan för en hel 

institution, i det här fallet Stadsmuseet, men författarnas position som stadsantikvarier ger 

dokumenten en auktoritet som tillåter dokumenten att betraktas som officiella översikts-

dokument då det ytterst är stadsantikvarien som beslutar om en byggnads eller miljös 

klassificering.  

 

Översiktsdokument 

En översiktsplan (ÖP, 2010) är ett centralt översiktsdokument för kommunens kulturmiljövård 

där översiktliga målsättningar formuleras och där den kulturhistoriska värderingen lyfts varför 

dokumentet är av betydelse för studien. Översiktsplan Promenadstaden (2010) hämtades via 

Stockholm stads hemsida. De översiktsdokument från Stadsmuseet som har samlats in där 

riktlinjer dras upp för Stockholms kulturhistoriska klassificering är från tre olika decennier och 

skrivna av dåvarande och nuvarande stadsantikvarie. Dokumenten har kapacitet att belysa hur 

värden argumenteras för och legitimeras och är därför av stor betydelse för analys av diskursen. 

Ytterligare ett dokument, K-märkt Stockholm (2012), som är mer specialiserat på den 

kulturhistoriska klassificeringens bakgrund, funktion och genomförande återfanns. Samtliga 

fyra dokument hittades via sökning i kommunens digitala samling www.stockholmskallan.se 

och www.digitalastadsmuseet.stockholm.se med nyckelorden ”kulturhistorisk klassificering”. 
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Representationsdokument 

Stockholms innerstads bebyggelse från tiden före år 1960 samt 57 av 90 stadsdelar i ytterstaden 

är inventerade och klassificerade vilket ger ett omfattande underlag. Att göra ett urval i 

värderingskartan som är fullt representativt är inte möjligt, men genom att välja sammanhållna 

bebyggelsemiljöer och inventeringar från olika tider möjliggörs en undersökning av hur 

kulturhistoriska värden diskursivt har formats över tid. Analysen av materialet visade brist på 

information om kvarteret Guldfisken i den interaktiva värderingskartan. Därför gjordes en mer 

översiktlig undersökning för att säkerställa att det inte var en enstaka avvikelse. Den 

översiktliga undersökningen bestod av sex slumpmässigt utvalda kvarter i innerstaden och 

visade snarlika resultat som i kvarteret Guldfisken. Det andra studieområdet är kvarteret 

Polarforskaren från 2000-talets ytterstadsinventering där inventeringsmaterialet återfanns via 

den interaktiva värderingskartan. Den interaktiva värderingskartan innehåller index med 

förklaringar av kartans funktioner, användningsområden och metadata samt delar av 

värderingsgruppens inventeringsmaterial. Vidare finns motiveringar samt klassificeringar via 

Bebyggelseregistret som är länkat till i den interaktiva digitala kartan. De slutgiltiga 

ställningstagandena i klassificeringen och kartan är betydelsefulla då de är representationerna 

för de kulturhistoriska värden som diskursivt formats i ett konstruerat kunskaps-och 

betydelsesystem. 

 

Texterna som har analyserats är: 

 

Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram för Stockholms innerstad (Råberg, 1984) 

Blått, grönt, gult och grått- Kulturhistorisk klassificering av Stockholms bebyggelse1e (Råberg, 1991) 

Stockholm- I huvudet på en stadsantikvarie (Backlund, 2006) 

K-märkt Stockholm (Ericsson, 2012) 

Promenadstaden- en översiktsplan för Stockholm (ÖP, 2010) 

Stadsmuseet i Stockholms kulturhistoriska klassificeringskarta (SKK, 2016) 

Klassificeringskartans hemsida (SSH, 2016) 

Byggnadshistorisk inventering Östermalm (Östermalm II,1978) 

Tabell 2: Författarens sammanställning av analysmaterial, (2016). 

Metodgranskning 
Ett kunskapskritiskt förhållningssätt medför vissa ideologiska ställningstagande som påverkar 

uppsatsen i en viss inriktning och då tolkningen görs utifrån författarens egen kulturella 

kunskap, förståelse och situation kan samma material men med annan ansats eller författare 

skapa nya ingångar och andra analysresultat. Undersökningen berör en viss avgränsad företeelse 

i relation till det aktuella kunskapsläget; skulle fler moment eller angränsande diskurser på olika 

nivåer inom kulturarvssektorn vägas in skulle även resultatet kunna vara ett annat. Uppsatsen 

och den diskursanalytiska metoden strävar inte efter att avslöja en bakomliggande sanning 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000 s. 28) då någon sådan enligt en socialkonstruktionistisk 

ansats inte existerar och därför inte heller är eftersträvansvärd. Studien har en låg 

generaliserbarhet men betydelsen av att kunna dra generella slutsatser bör vara underordnat 

studiens syfte att verka nyanserande och bidra till djupare förståelse ur ett perspektiv. Den 

kritiska diskursanalysen är inte politisk neutral utan är en kritisk metod som är politiskt 

engagerad i social förändring vilket medför ett ansvar att uppvisa en transparens i metodiken för 

att på så sätt stärka studiens tolkningar. Därför har arbetet präglats av en strävan efter att tydligt 

koppla de citat som används från texterna till tolkningarna. Det är svårt att avgränsa en 

diskursordning då risken att den upplevs alltför godtycklig är påtaglig. Blir den alltför snäv 



 15 

riskerar resultat och analys gå utanför ramen för det som undersöks. Definieras den för bred blir 

problematiken omvänd då alltför många diskurser syns gå förbi obemärkta. Lösningen har varit 

att efterhand utvärdera vilka diskurser som har identifierats, vilka som fallit bort och vilka som 

kan ha missats. Det har gjort att diskursordningen har haft olika omfång beroende på var i 

analysen arbetet befann sig. Efter avslutat analysarbete utvärderades diskurser och samman-

hang än en gång för att säkerställa att analysens resultat rymdes. Uppsatsens definierade 

diskursordning är ”Stockholm stadsmuseums diskursordning”.  

Reliabilitet, validitet och reflexivitet 
Validiteten inom diskursanalysen är främst avhängig huruvida det insamlade materialet förmår 

besvara frågeställningen i forskningen. Det empiriska materialet i denna uppsats är nära knutet 

till syftet och frågeställningarna och visar prov på god validitet. Vidare är sammanhanget som 

diskursen existerar i av relevans för validiteten i en diskursanalys. Den kan bedömas genom att 

kontrollera analysens ”fruktbarhet” genom att se till i vilken utsträckning analysen lyckas 

formulera nya förklaringar och bidra med nya aspekter i sammanhanget (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000 s. 122,123). Validiteten i en studie stärks ytterligare genom att författaren tydligt 

redogör för analysprocessen.  Reliabiliteten behandlar forskningens tillförlitlighet samt hur väl 

undersökningen mäter det som den avser att mäta. Intersubjektivitet, att forskaren ska kunna 

utföra samma undersökning vid olika tidpunkter och vid separata tillfällen erhålla samma 

resultat, är också en bedömningsgrund. En svårighet som föreligger är, till skillnad från i den 

kvantitativa forskningstraditionen, att en diskursanalys utgår från forskaren själv, forskaren blir 

således ett ”mätinstrument” vilket gör att forskarens subjektiva värderingar och attityder kan 

komma att påverka reliabiliteten negativt (Bergström & Boréus, 2005 s. 352, 353). Men genom 

att reflexivt ta sig an materialet och en analytisk akribi kan felkällor relaterade till subjektiva 

värderingar minimeras, även om ett helt objektivt förfarande och resultat är omöjligt.  

3. Resultat och Analys 
Det finns ingen tydlig distinktion mellan resultat och analys varför de slagits samman i ett 

sammanhängande kapitel. Detta kapitel behandlar dimensionerna text och diskursiv praktik i 

modellen. Resultat och analysdelen kommer att presenteras i kronologisk ordning då den första 

frågeställningen som söker svar på hur värderingar representeras och argumenteras för kräver 

en hänsyn till, och kunskap, om klassificeringens ursprung och förändring över tid. Detta för att 

många av klassificeringarna och de representerade värdena i dagens karta är utförda under ett 

tidsspann av fyra decennier. 

Översiktsdokument 

Klassificeringen, byggnadsvårdsprogrammet och folkbildningen 
I 1984 års dokument från stadsantikvarien (Råberg, 1984) ligger tyngdpunkterna i textens 

struktur på inventeringens funktioner och vilken praktisk samhällelig nytta den kan göra. Detta 

inkluderar klassificeringens förankring hos fastighetsägare, förvaltningar och allmänheten. 

Nyttan är indelad i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Ett kortsiktigt mål berör den 

kommunala handläggningen av planärenden där verksamheten relateras till behovet av en tydlig 

klassificering. Det främsta kortsiktiga målet som framförallt framhävs är klassificeringens 

betydelse för innerstadens byggnadsvårdsprogram som ska publiceras på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Texten belyser att det är ett politiskt uppdrag som har ålagts Stadsmuseet i 

och med behovet av ett byggnadsvårdsprogram och det är viktigt att det genomförs inom en viss 
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tidsram.  Det politiska uppdraget består av att bidra med verktyg och strategier för vård och 

bevarande av den fysiska miljön. Klassificeringens betydelse hävdas och förstärks genom att i 

texten relatera klassificeringen till uppdraget från kommunfullmäktige och således skapa vad 

som i analysen kommer kallas ”den politiska visionens diskurs”. Begreppet bevarande är 

centralt i texten och beskrivs i olika former: bevarad bebyggelse, bibehållen karaktär, förhindra 

förvanskning, bevarad ursprunglighet. Bevarandet sätts i relation till synen på värde som 

objektivt där staden har en karaktär och värden i den fysiska bebyggelsemiljön presenteras som 

fakta. 

 

Riddaren12, Nybrogatan23. Ett typiskt bostadshus från1880-talet (…) med den rika 

putsfasaden och också interiören väl bevarad. Den äger ett större kulturhistoriskt värde 

("grön"). (Råberg, 1984 s.16) 

 

Staden äger kulturhistoriska värden och det finns ett objektivt värde i den autentiska fysiska 

gestaltningen. Denna fysiska miljö kan spegla, berätta och vittna om historiska skeenden och 

historiska aktörers avsikter; till exempel hur 1600-talets stadsplan och gatumönster speglar 

dåtida Sveriges politiska position och maktambitioner (Råberg, 1984 s.15). Antikvariens roll 

blir att tolka dessa inneboende värden och klassificera dem. Varför denna spegling av historiska 

skeenden är viktig relateras till kunskap om, förståelse för, upplevelse av. Dessa begrepp ses 

som produkter av bebyggelsens inneboende värde och beskrivs som fixerade och något som är 

möjligt att bevara. ”Det är sålunda väsentligt att i så stor utsträckning som möjligt bevara de 

kvarvarande för förståelsen av hur Stockholm såg ut under förindustriell tid” (Råberg, 1984 

s.15). Individen är således indirekt refererad till som mottagare i texten men individen 

generaliseras och ges en kollektiv egenskap; egenskapen att alla individer oavsett historisk 

kontext och levnadstid tillgodogör sig samma kunskap, förståelse eller upplevelse utifrån de 

värden som bebyggelsen besitter och antikvarien tolkar ut. Begreppet miljö är framträdande och 

används i olika sammanhang som samhällsmiljö, fysisk miljö, miljöprogram, gatumiljö, 

stadsmiljö och innerstadsmiljö. Miljöbegreppet används främst i texten som ett samlings-

begrepp för ett större område med flera byggnader som har kulturhistoriska värden.  

 

Den tidsålder och bebyggelse som främst ska bevaras är den förindustriella tiden och 

innerstadens bebyggelse fram till år 1930. Hur kulturhistoriska värden bedöms och klassificeras 

problematiseras inte och klassificeringen beskrivs som ett allmänt intresse och till allas nytta. 

Däremot problematiserar texten hur klassificeringen kan komma att (ut)nyttjas genom att 

beskriva de effekter en auktoritär absolut värdeskala kan komma att få. Till exempel genom att 

byggnader som klassificerats gula blir legitima att riva.  

 

Det är självklart att en klassificering i ett begränsat antal grupper i många fall utgör ett 

alltför grovt instrument(…) Det bör starkt understrykas att klassificeringen inte får 

användas så att bara de värdefullaste byggnaderna på sikt bevaras” (Råberg, 1984 s.18).  

 

Det visar på en medvetenhet om att den konstruerade värdeskalan kan vara för generaliserande 

men också en tilltro till att den praktiska tillämpningen bedöms vara lika viktig som 

bevarandeaspekterna.  

Klassificeringens värderepresentationer har en intertextuell dimension. Färgkodningen utgår 

från, och ska motsvara, 1960 års byggnadsminneslag och byggnadsstadgan. Den blå färgen i 

1984 års klassificering motsvarar byggnadsminne: 
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Byggnad som bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick eller minnet av historiskt 

betydelsefull händelse och som med hänsyn därtill är att anse som synnerligen märklig, må 

av länsstyrelsen förklaras för byggnadsminne. (1960 års lag om byggnadsminnen, citerat i 

Råberg, 1984, s. 18)  

Den gröna färgen i klassificeringen avser att motverka förvanskning av ”en byggnad som är av 

större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt” (Byggnadsstadgans 38§, 

andra stycket, citerat i Råberg, 1984 s.18). De byggnader som är klassificerade gult har inget 

motsvarande lagrum men kan ha ett visst kulturhistoriskt värde och kan utgöra stöd till högre 

klassificerade byggnader. Den gula bebyggelsen erhåller således ett relativt kulturhistoriskt 

värde som är grundat i relationen till andra byggnaders objektiva kulturhistoriska värde. De 

politiska sociala strukturerna i form av antagen lagstiftning formar vad som i analysen kommer 

kallas ”den juridiska diskursen” i texten. Lagtexterna i sin tur formar villkoren för vilka 

representationer av kulturhistoriska värden som är möjliga. Representationerna av värden 

genom klassificering formar i sin tur vissa sociala strukturer i den politiska sociala praktiken, 

till exempel processen vid kommunal stadsplanering. Detta genom att de möjliggör och 

begränsar vilka politiska beslut som kan tas i stadsplaneringsfrågor.  

Värderingens och klassificeringens genomförande beskrivs som att antikvarier gruppvis med 

utgångspunkt i historiska händelser och idéimpulser utifrån behandlar bebyggelse från olika 

tidsepoker i seminarieform. Från utgångspunkterna följer en redovisning av historisk 

lagstiftning, arkitekturstil, bostadsideal, byggmästare, arkitekter, materialtillgång och 

byggandets organisation och till sist görs en värdebedömning och klassificering utifrån 

representativitet och ursprunglighet (Råberg, 1984 s.15). Detta är en formering av vad som i 

analysen kommer att kallas ”expertdiskursen” som beskrivits av Smith (2006).  Formeringen av 

en ”ekonomisk diskurs” synliggörs i texten men får litet utrymme. I de ekonomiska aspekter 

som texten förhåller sig till är fastighetsägarna till kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

mottagaren då de är de ansvariga får byggnadsvården. De förväntas i och med klassificeringen 

få en ökad kostnad för underhåll. Klassificeringens påverkan på stadens fysiska utformning sker 

genom att de byggnaderna med högst kulturhistoriska värden kan söka statliga lån för underhåll 

och restaurering.  

En tyngdpunkt är text som relaterar klassificeringen till det folkbildande och formar vad som i 

analysen kommer kallas ”det pedagogiska uppdragets diskurs”. Klassificeringen ska utgöra en 

kunskapsbank för framtiden och är det långsiktiga målet. Det pedagogiska uppdraget består dels 

av en praktisk funktion som förenklar uppdraget som remissinstans vid ärendehantering men 

också av en framtida akademisk och yrkesmässig nytta.  

 

På sikt ligger dock inventeringens kanske största värde i att vi fått en dokumentation av 

malmarnas byggnadsbestånd under 1970- och 80-talen. Materialet(…) kan användas för 

specialstudier av en rad olika frågor (…)Om en motsvarande dokumentation hade 

genomförts för t ex hundra år sedan, skulle vi idag "gratis" haft en kunskap om Stockholms 

förindustriella bebyggelse; en kunskap som idag endast fragmentariskt och genom 

tidsödande arkivundersökningar kan återskapas (Råberg, 1984 s.). 

Kunskapen som beskrivs ses som absolut och oföränderlig. Kunskapen är inneboende, går att 

spara för framtiden och till och med att återskapa. Återskapandet av kunskap betraktas i texten 

som ett praktiskt problem snarare än ett teoretiskt vilket förstärker synen på kunskapen som 
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universell och tidlös. ”Det pedagogiska uppdragets diskurs” ges stort utrymme och förmedling 

av klassificeringen beskrivs som viktig. De förklarar praktiskt hur informationen ska förankras 

hos allmänheten till exempel genom en utställning på Kulturhuset, stadsvandringar för 

gymnasieklasser och en föreläsningsserie.  

Klassificeringen och bedömningen av värde 
I 1991 års dokument från stadsantikvarien (Råberg, 1991) ligger tyngdpunkten inte i samma 

utsträckning på klassificeringens betydelse för den praktiska tillämpningen inom 

byggnadsvårdsprogrammet och ”det pedagogiska uppdragets diskurs”. Störst utrymme får 

klassificeringens form och text om vad som är av betydelse när kulturhistoriska värden bedöms. 

Den uttalade strävan efter bevarande får mindre utrymme i texten och begrepp som bevara och 

förvanska används mer sparsamt. Vad som nämns som bevarandevärt är innerstadens karaktär 

och bebyggelse fram till år 1960. Men i textens inledning betonas nu även att ”alla Stockholms 

byggnader tillsammans ger bilden av staden” (Råberg, 1991 s.20). Det indikerar ytterligare en 

förskjutning i perspektiv från objekt till miljö. Helhetens betydelse snarare än det enskildas 

betonas och ett större fokus läggs på stadens samtida fysiska gestaltning. En annan indikation på 

en mer samtida blick och en förskjutning i tidsperspektiv är att bevarandet av det förindustriella 

Stockholm inte längre omnämns i texten.  

 

Värdesynen är än att kulturhistoriska värden i stort betraktas som objektiva och de framställs i 

texten som fakta. Den fysiska miljön har kapaciteten att spegla och vittna om historiska 

skeenden och värden. Expertens förmåga att tolka dessa får i texten större utrymme och blir mer 

precis. De universella kulturhistoriska värdena i den byggda miljön går att säkra, bedöma rätt 

och klassificera, med förbehållet att en värdering kan bli ohållbar beroende på brist på 

information eller för liten erfarenhet hos bedömaren.  

 

En bedömning grundad på ett för litet referensmaterial kan visa sig ohållbar. Ju större vår 

faktabank blir och ju större erfarenhet vi får av klassificeringsarbete desto säkrare bör 

bedömningen bli. ” (Råberg, 1991 s.23)  

 

Klassificeringarna (…) måste hålla vid jämförelser mellan olika stadsdelar, mellan olika 

byggnadstyper (Råberg, 1991 s.22) 

Genom att bygga upp och expandera ett värdebaserat kunskaps- och betydelsesystem blir 

värderingarna säkrare då de nya konstruerade värdena kan sättas i relation till och jämföras med 

de gamla. Resonemanget utgör en form av självreferering som förstärker auktoriteten och 

betydelsen av klassificeringen. Det här är en expansion av ”expertdiskursen”. Expansionen kan 

identifieras genom att erfarenhet och arkitektoniska kunskap blir belysta som önskvärda, eller 

rent av nödvändiga, egenskaper för att kunna utföra säkra, hållbara värderingar. 

”Arkitekturhistorisk kunskap är en nödvändig bakgrund.” (Råberg, 1991 s. 21). Det indikerar 

även vilken generell egenskap i bebyggelsen som betraktas som mest värdefull, arkitekturen.  

Som tidigare möjliggörs och begränsas den slutliga färgkodningens betydelse och kategorier av 

lagstiftningen. Klassificeringens värdekategorier har samma relation till lagrum som tidigare 

men ”den juridiska diskursen” har stärkts i och med Plan-och bygglagens (PBL) antagning. Blå 

klassificering motsvarar byggnadsminnen, grön klassificering motsvarar möjliga skydds-

föreskrifter i PBL 3:10, PBL 3:12 samt PBL 8:16. Men formuleringarna har ändrats och vad 

som kan klassas som byggnadsminne har fått en vidare och mer komplex innebörd. Egenarten i 
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byggnadssick och kopplingen till en historisk händelse från tidigare är inte längre nödvändig. 

Istället är uttrycket synnerligen märklig det centrala kriteriet för att en byggnad ska vara 

klassificerat som byggnadsminne. ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt 

kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 

bebyggelseområde” (Kulturminneslagens kapitel om byggnadsminnen, citerat i Råberg, 1991)  

Uttrycket synnerligen märklig är komplext, svårdefinierat och mer inkluderande vilket är ett 

tecken på en breddning i synen på vad som kan betraktas som kulturhistoriskt värdefullt. Det 

måste inte längre vara kopplat till en historisk händelse eller ett unikt historiskt byggnadsskick. 

Samtidigt som premisserna i texten för vad som kan inkluderas expanderar stärks 

”expertdiskursen” ytterligare. Klassificeringsprocessens praktiska genomförande får mindre 

utrymme i texten och utgångspunkter samt arbetsgången redovisas inte lika utförligt. Det 

konstateras att en byggnadsinventering med information om tillkomsttid, byggherre, arkitekt 

och ursprunglig utformning är det primära kunskapsunderlaget. Sedan anges det i texten att det 

krävs dokumentation i text och bild innan en grupp antikvarier slutligen, på plats inför den 

aktuella byggnaden, fattar ett klassificeringsbeslut. 

Detta förstärker nödvändigheten av och tilliten till expertis vid utpekande av kulturhistoriska 

värden. ”Expertdiskursens” expansion vidgar, genom en lägre transparens av genomförandet, 

distansen till allmänheten och stärker expertisens diskursiva inflytande i värderingsprocessen. 

Detta påverkar även inflytandet av ”det pedagogiska uppdragets diskurs” då möjligheten att 

tillgodogöra sig kunskap om hur och varför vissa byggnader och miljöer är kulturhistoriskt 

värdefulla. ”Det pedagogiska uppdragets diskurs” betydelse har i texten minskat och ges mindre 

utrymme.  

Det är också väsentligt att kännedom om den kulturhistoriska klassificeringen ges en så stor 

spridning som möjligt, att inventeringar och klassificeringskartor trycks och finns lätt 

tillgängliga för alla som berörs. Särskilt viktigt är givetvis att fastighetsägarna är 

informerade om vilket värde deras hus har. (Råberg, 1991 s.27) 

 

Den folkbildande ambitionen från tidigare att nå ut till allmänheten och olika samhällsgrupper 

genom aktiv informationsspridning är nedtonad. Istället ska information göras lätt tillgängliga 

genom tryckta klassificeringskartor och upprättandet av en databas som ska vara allmänt 

tillgänglig (Råberg, 1991 s.26). De mottagare av informationen som betraktas som särskilt 

viktiga är fastighetsägarna. Detta relaterar till ”den ekonomiska diskursen” som här får ökad 

betydelse inom ”Stockholm stadsmuseums diskursordning” genom att fastighetsägarnas 

möjlighet till förmånliga villkor vid statlig belåning redogörs för. Den ”ekonomiska diskursen” 

består fortfarande av enskilda individers intressen och möjligheter men en första indikation på 

en ”marknadsdiskurs” kan uppfattas. Detta genom att även klassificeringens påverkan på 

fastigheternas taxeringsvärden uttrycks samt introduktionen av begreppet näringsliv i texten. 

 

Uttrycket huvudstadens utveckling introduceras och relateras till ”den politiska visionens 

diskurs”. Texten refererar till den kommunala översiktsplanen och kulturhistoriska värden ses i 

den politiska sociala praktiken nu som en resurs för framtiden. I diskursen syns en temporal 

förskjutning där de kulturhistoriska värdenas betydelse för den framtida staden ges utrymme på 

bekostnad av den historiska utveckling som tidigare varit i fokus. Relationen mellan 

översiktsplanen och de kulturhistoriska värdenas framtida potential stärker ”den politiska 

visionens diskurs” och klassificeringens position i den politiska sociala praktiken. 
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I februari 1991 antog kommunfullmäktige en översiktsplan för Stockholm, som visar hur 

man idag ser på huvudstadens utveckling i framtiden. Många områden i staden, 

karakteristiska för olika historiska perioder, har stora kulturhistoriska och miljömässiga 

värden som inte avses att andras till sin huvudkaraktär och användning  

(Råberg, 1991 s.20). 

Värderelativism, individen och marknaden 
I 2006 års dokument från stadsantikvarien (Backlund, 2006) ligger tyngdpunkterna på 

individen, de kulturhistoriska värdena som resurs samt en relativistisk värdesyn. Titeln på texten 

”I huvudet på en antikvarie” visar på en personifiering; texten kommunicerar inte bara genom 

en institution utan även genom en antikvarie och individ. Individen som medskapare, 

förmedlare och mottagare formar och introducerar en ”individens diskurs”. I de tidigare texterna 

är individen indirekt mottagare och tyngdpunkten ligger på det kollektiva och allmänheten. Vad 

den enskilde individen värdesätter i den fysiska miljön är inkluderat i vad som kan komma att 

vara kulturhistoriskt värdefullt. ”Människors tankar och idéer, ekonomi och tekniska 

förutsättningar ger ramarna för den fysiska miljön och varje tid sätter sina avtryck i vår 

omgivning” (Backlund, 2006 s. 84). Formuleringen beskriver en värderelativism med 

människan i centrum. Människors vardag får stort utrymme, den personliga upplevelsen är 

värdefull och individens upplevelser av platser kan vara bra eller dåliga. Även platsbegreppet 

introduceras vilket indikerar en ytterligare vidgning av vilka fysiska miljöer som kan tillskrivas 

kulturhistoriskt värde. Texten har nu även större samtidsfokus, samtiden beskrivs som viktig 

och värdefull. 

 

Vad är det för värden vi ska föra med oss in i framtiden? Nästan allt som omger oss har 

eller har haft betydelse för någon enskild eller för en grupp människor. Det kan vara 

positiva saker som platsen där laget spelat fotboll eller huset där farmor bodde. Men det 

kan också vara negativa och svåra saker som en hård industrimiljö eller platsen för en 

olycka. (Backlund, 2006 s.84,85) 

 

Introduceringen av ”individens diskurs” och ett konstruktionistiskt perspektiv på värde har 

förändrat ”Stockholm stadsmuseums diskursordning” genom att utvidga vad som kan inkluderas 

i den. Liksom att de mer komplexa omformuleringarna av lagtexter i 1991 års dokument 

formade klassificeringens kategorier och i förlängningen stärkte ”expertdiskursen”, stärks 

”expertdiskursen” ytterligare genom introduktionen av ett mer komplext värdebegrepp.  

 

i en förändringsprocess har även alla enskilda en betydelsefull uppgift. Framförallt när det 

handlar om förändringar i redan befintliga miljöer är det väsentligt att nå de boende och 

förstå vad de värderar i sin närmiljö så att en förändring bidrar till något positivt. Men är 

enskildas uppfattning en fråga för antikvarierna? Nej, den antikvariska värderingen bygger 

på vissa bestämda principer och en metodik där det handlar om att pröva vissa 

värdekriterier.” (Backlund, 2006 s.85) 

 

Citatet belyser en motsättning inom ”Stockholm stadsmuseums diskursordning”. Den enskilda 

individens upplevelser och de relativa, pluralistiska värdena är viktiga men samtidigt ges 

”expertdiskursen” ett större utrymme och tolkningsföreträde. Påståendet ”Antikvarierna ska 

vara duktiga på att tala om vilka värden som har betydelse på längre sikt och mer generellt” 

(Backlund, 2006 s.85) belyser antikvariens expertis och förhållningssätt som nyckeln till 

kunskap. De kulturhistoriska värden och objekt som främst betonas i texten är traditionella 

arkitektoniska egenskaper, ursprunglighet och märkesbyggnader som förstärks med uttryck som 
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”de magnifika Bobergska gasklockorna”, ”hög arkitektonisk ambitionsnivå” och ”de vackra 

tegelklockorna” (Backlund, 2006 s. 86) 

 

Olika former av ordet bevara förekommer i texten två gånger. Orden förvanska och ursprunglig 

återfinns inte alls och ordet vård utgör endast en del av ordet kulturmiljövården. Texten 

förklarar att ”Det är i mycket få fall det finns anledning att ta en miljö ur sitt ”sammanhang” för 

att skydda den från all förändring- ett helt musealt bevarande” (Råberg 1984 s.84). 

Formuleringen tillsammans med synen på kulturmiljöer som resurs för ett brett fält av olika 

samhälleliga verksamheter visar på hur bevarande som diskursiv kraft har förlorat 

meningsinnehåll och konkurrerats ut av ”det relativa, pluralistiska värdets diskurs”. Texten 

uttrycker sig ambivalent till förändringar genom låg säkerhet i påståendena. 

 

behovet av bostäder måste tillgodoses genom att man i ännu högre utsträckning än vad som 

redan sker lägger bostäder på ianspråktagen mark, som industrier och hamnar(…) När det 

handlar om förändringar av befintliga utbyggda miljöer är det viktigt att kunna göra en 

analys av värdena och det som ibland kallas ”platsens själ”, genus loci. Varje plats har sin 

egenart. Om det går att redogöra för vad som kännetecknar platsen så kan man kanske 

bygga och förändra ganska mycket utan att man förlorar ”platsens själ” (Backlund, 2006, 

s.85) 

 

Andra samhällsdiskurser som nu ryms inom eller i relation till värdebegreppet och visar på 

textens utvidgade interdiskursiva dimension är mångkulturalismen som ryms inom ”individens 

diskurs”. Det som varit underförstått i tidigare texter, att det är en intern svensk kulturhistoria 

som ska vårdas och bevaras, knyts nu istället närmare den faktiska kulturella diversitet och 

sammansättning som ryms i dagens Stockholm. Denna diskurs introducerar även begreppet 

identitet som formas dialektiskt i samverkan med den byggda miljön.  

 

På 1970-talet talades det mycket om betydelsen av att behålla områden och miljöer för 

framtiden för att bidra till människors känsla av hembygd och identitet – att höra till. Idag 

är detta på ett helt annat sätt problematiserat eftersom vi har andra flyttningsmönster och en 

annan rörlighet. På 70-talet avsåg man en i huvudsak intern svensk identitet.(…) Men för 

stora delar av befolkningen ligger hembygden idag någon annanstans i världen och 

känslan av att höra till och identitetsskapandet mer sammansatt.  (Backlund, 2006, s.84) 

 

Klassificeringen nämns en gång i texten och då i relation till sin funktion som remissinstans för 

stadsbyggnadskontoret. Klassificeringen syns separerad från stadsmuseets kulturmiljövårds-

arbete och beskrivs som ett resultat av 1970- och 80-talets inventeringar och ”som har legat till 

grund för den antikvariska handläggningen och fungerat som signal för vilka frågor stadsmuseet 

skulle få på remiss” (Backlund, 2006 s.86). Ordvalen legat, fungerat och skulle istället för 

ligger, fungerar och ska indikerar en förändring i synen på klassificeringens betydelse.  

 

Ord som turism och uttryck som ”Capital of Scandinavia” (Backlund, 2006 s.87) visar på 

”marknadsdiskursens” expansion inom diskursordningen. De kulturhistoriska värdena i den 

byggda miljön formar och formas nu även av näringslivets diskurser. En annan indikation på en 

marknadsanpassning är ”Följa- påverka- driva” (Backlund, 2006 s.87). Rubriken knyter an till 

en ”marknadsdiskurs” där begreppen associeras till en privat resultatstyrd sektor och förstärker 

bilden av dagens kulturmiljövård som en aktiv part snarare än en bevakande.  
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Turismen och ”marknadsdiskursen” sätts i relation till ”det pedagogiska uppdragets diskurs” 

som i texten har fått ett annat meningsinnehåll och en reducerad betydelse för den folkbildande 

ambitionen. Det pedagogiska uppdraget sätts i relation till turismen genom att kulturmiljövården 

kan ”bistå med sakkunskap så att de miljöer vi skildrar blir så historiskt äkta som möjligt” 

(Backlund, 2006 s.86) för den tillfälliga besökaren. Vilket tidslager eller kulturellt avtryck som 

ska representeras i en sådan äkta miljö nämns inte. Det finns även en motsättning i att ”inte 

sträva efter ett musealt bevarande” (Backlund, 2006 s. 84) samtidigt som historiska miljöer ska 

skildras som äkta. Exemplet i texten utgörs av Gamla Stan där problematiken kring föreningen 

av den historiska fysiska miljön, de boende och andra verksamheter lyfts. Den pedagogiska 

ambitionen är att bidra till ”en konstruktiv dialog mellan, ägare, förvaltare, boende och 

verksamhetsutövare” (Backlund, 2006 s.86) lokalt i Gamla Stan. ”Hur det praktiskt ska gå till är 

att de hoppas(…)kunna skapa en lokal för rådgivning på plats i Gamla Stan” (Backlund, 2006 

s.86). Olikt 80-talets utställningar, föreläsningsserier och stadsvandringar som riktade sig till 

allmänheten genom klassificeringens material riktar sig dagens pedagogiska uppdrag i texten 

lokalt. Gamla Stan är Stockholms mest traditionella och erkända kulturreservat med ett stort 

traditionellt symbolvärde och är en stor, för att inte säga avgörande, ekonomisk faktor för 

besöksnäringen. Behovet av att synliggöra värdefulla miljöers kunskapsinnehåll beskrivs i 

texten som:  

 

Gasverksområdet går det säkert att bygga en hel del nytt under förutsättning att man 

bevarar övergripande strukturer så att det blir möjligt att begripa den produktionsprocess 

som varit där(…) Detta för att de aldrig så vackra tegelklockorna inte bara ska reduceras till 

vacker fasadarkitektur utan också behålla ett kunskapsinnehåll. (Backlund, 2006 s. 86) 

 

Citatet visar på att kunskapen som finns ska göras tillgänglig men hur kunskapen ska förmedlas 

redogörs inte för. Språket indikerar även att kunskapsinnehållet tydligt underordnas de 

traditionella värdena. 

 

Ytterligare en antydan till den traditionella synen på vad som är värdefullt i staden återfinns i 

textens bildmaterial. I de tidigare dokumenten har bildmaterialet varit kopplat till 

byggnadsinventeringen och klassificeringen. I 1984 års dokument illustrerades innerstadens 

bebyggelse och i 1991 års dokument en blandning av innerstadens och ytterstadens byggnader 

och miljöer. Omslagssidan till 2006 års dokument visar ett urval av monumentala byggnader i 

stadslandskapet. Byggnader som traditionellt associeras till makt genom kyrka, stat, monarki, 

ekonomi, ikoner och vad som traditionellt ses som god estetik. Byggnaderna är det gamla 

börshuset i Gamla Stan, nya börshuset i Värtahamnen, stadshuset på Kungsholmen, kungliga 

slottet och slottsbacken i Gamla Stan, LO-borgen vid norra bantorget, riksdagshuset på 

Helgeandsholmen, storkyrkan i Gamla Stan, fullriggaren Af Chapman vid Skeppsholmen, 

Kaknästornet på Djurgården, centralpostens byggnad vid Vasagatan, Riddarholmskyrkan på 

Riddarholmen, fontänen vid Sveaplan samt gasklockorna i Värtahamnen. De två byggnader som 

traditionellt representerar något annat än de tidigare nämnda associationerna, den offentliga 

förvaltningen genom centralposten och industrin genom gasklockorna är båda ritade av 

Ferdinand Boberg. En arkitekt som betraktas som en ikon och maktfaktor i den svenska 

arkitekturhistorien. De två bilderna, samt bilderna på gamla och nya börshusen återfinns även i 

texten. Den Bobergska arkitekturen utgör hälften av bildmaterialet för läsaren vilket påvisar 

arkitekturens och de ikoniska historiska personernas upprätthållna särställning bland de 

kulturhistoriska värdena. 
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Kampen om synen på värde och den politiska visionen 
Klassificeringen är i stort helt separerad från synen på kulturmiljöer och kulturhistoriska värden 

som beskrivs i dokumentet från år 2006 och det leder till en motsättning som blir tydligare när 

värdekartan analyseras. I dokumentet K-märkt (2012) som är avsedd att förklara 

klassificeringens funktion och syfte synliggörs en värdesyn som betraktar kulturhistoriska 

värden som delvis objektiva och delvis subjektiva då den refererar till Unnerbäcks modell där 

de historiska värdena i stort betraktas som objektiva men beroende av tolkarens subjektivitet 

(Unnerbäck, 2002 s. 21).  

 

Ett grundmotiv är dokumentvärdet där traditionella historiska egenskaper ingår såsom 

byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, byggnadsteknikhistoriskt värde, 

samhällshistoriskt värde och personhistoriskt värde. Ett annat grundmotiv är 

upplevelsevärdet som omfattas av egenskaper såsom arkitektoniskt värde, konstnärligt 

värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde och symbolvärde. 

Till dessa grundmotiv finns minst lika viktiga förstärkande motiv som kan vara kvalitet, 

autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet (Ericsson, 2012 s.2). 

 

Språket indikerar en värdesyn som har större anknytning till de tidiga dokumenten från 1984 

och 1991,”Genom att definiera och beskriva de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden 

kan dessa tillvaratas” (Ericsson, 2012 s.1). Tyngdpunkten i texten ligger på klassificeringens 

relation till lagstiftning och funktion i det kommunala planeringsarbetet. Det blir tydligt att 

klassificeringen i texten betraktas som ett verktyg för kommunala planärenden och 

”expertdiskursen” formar synen på expertisen som nyckeln till riktig kunskap och hållbara 

kulturhistoriska värden.  

 

Självklart är det inte alltid som alla dessa motiv finns representerade i varje byggnad men 

de som finns vägs samman och resulterar i en kulturhistorisk klassificering. Bedömningen 

görs alltid av en grupp av erfarna antikvarier för att garantera klassificeringens riktighet och 

hållbarhet. (Ericsson, 2012 s.2) 

 

Den kulturhistoriska klassificeringen är ett expertuppdrag som staden uppdragit åt  

Stadsmuseet att ta ställning till” (SS, 2016) 

 

Ställningstagandet kan inte överklagas eftersom det är ett expertutlåtande (SS, 2016) 

 

”Den juridiska diskursen” formas om i och med förklaringen att klassificeringen är ett 

”kunskapsunderlag utan rättslig verkan” (SS, 2016) Klassificeringens auktoritet försvagas 

genom att den intertextuella dimensionens referenser till lagstiftning inte är giltig. Även om 

klassificeringen i sig aldrig ensamt har kunna transformera bebyggelse till kulturarv så har det 

inte skrivits ut i klartext genom ett starkt formulerat påstående. ”Den politiska visionens 

diskurs” synliggörs genom hänvisningar till översiktsplanen där stadens kulturhistoriska värden 

relateras till upplevelser och ett fundament för stadsutveckling. ”Enligt översiktsplanen ska 

Stockholm vara en stad rik på kulturupplevelser och kulturhistoriska värden och dessa värden 

ska vara en utgångspunkt när staden växer” (Ericsson, 2012). Översiktsplanen utgör en stor del 

av ”den politiska visionens diskurs” i diskursordningen. I Promenadstaden (2010) står att läsa: 

 
Stockholm är en av världens vackraste städer med en rik kulturhistoria. Stadens vatten, 

närheten till naturen, de särpräglade kulturmiljöerna och många märkesbyggnader är 

kvaliteter som uppskattas av stockholmarna och besökare från hela världen. Allt pekar på 
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att dessa värden får en större betydelse när konkurrensen mellan regioner ökar och en 

hållbar tillväxt bygger på att Stockholms identitet kan bevaras och utvecklas 

(Promenadstaden, 2010 s.26). 

  

Citatet visar tydligt textens interdiskursivitet där ”marknadsdiskursens” växande inflytande 

genom användningen av ord och uttryck som märkesbyggnader, besökare från hela världen och 

konkurrens formar synen på kulturarvet som en resurs i en ekonomisk dimension. Även 

begreppet hållbar tillväxt är en del av ”den politiska visionens diskurs” där hållbarhet är ett ord 

som associeras till en ansvarstagande, reflexiv politisk styrning och beaktande av såväl sociala 

som fysiska dimensioner av staden. Stockholm uppges även ha en inneboende identitet, hur den 

är beskaffad redogörs inte för. Det är upp till mottagaren att tolka vad denna stockholmska 

identitet består av. Det gör utgångspunkten för vad som avses bevaras och utvecklas mycket 

komplex. Bevara och utveckla är ett tillsynes paradoxalt uttryck som även återfinns i de av 

regeringen formulerade kulturpolitiska målen (Prop. 2009/10:3 s.26). Begreppet återkommer i 

olika former och sätts ofta i relation till potentiella konflikter.  

 

En annan målkonflikt rör fördelarna med att förnya cityområdet kontra de kulturhistoriska 

värdena i Stockholms innerstad, till exempel när det gäller upplevelsen av stadens fronter 

mot vattenrummen, silhuetter och topografi. En angelägen utveckling i västra city och en 

omvandling med högre bebyggelse i övriga cityområdet behöver prövas noggrant med 

hänsyn till konsekvenserna för denna typ av värden. (Promenadstaden, 2010 s.36) 

 

Erfarenheten är att det är möjligt att göra moderna tillägg både i samspel med och i medveten 

kontrast till omgivande bebyggelse, utan att de grundläggande karaktärsdragen går förlorade. 

Det handlar emellertid alltid om att göra noggranna avvägningar mellan olika  

intressen. (Promenadstaden, 2010 s.) 

 

Språket konstruerar en konflikt mellan utveckling och kulturvärden. Översiktsplanen menar att 

vissa saker är essentiellt viktiga utan att redogöra för vem som tycker det är viktigt eller varför, 

till exempel silhuetter, vattenrum, identitet och karaktärsdrag. Den förklarar inte heller vilka de 

olika intressena är som behöver avvägas mot de kulturhistoriska värdena eller hur och av vem 

konflikten praktiskt ska hanteras. Ordet erfarenheten aktualiserar ”expertdiskursen” då det 

belyser expertisens centrala roll för stadsutvecklingen. 

Representationsdokument 

Klassificeringskartan (2016) 
I Klassificeringskartan har två kvarter undersökts, kvarteret Guldfisken från 1978 års 

innerstadsinventering (SKK1, 2016) och kvarteret Polarforskaren från 2006 års ytterstads-

inventering (SKK2, 2016). Fastigheterna i kartan är länkade till Bebyggelseregistret där 

informationen om inventeringen och klassificeringen återfinns. Vad som först visas är en 

beskrivning, byggnadspresentation, som redogör för formella egenskaper såsom namn på 

fastigheten och byggnadsår, geografiskt information om län, kommun, landskap, församling 

och adress samt historiska och nuvarande kategorier (vilket avser vilken funktion huset har 

eller har haft). Vidare finns tre rubriker som berör husets fysiska utformning samt konstruktion: 

exteriör, stomme och takform.  
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Kvarteret Guldfisken (1978) 
De formella egenskaperna i kvarteret Guldfisken på Östermalm beskrivs för samtliga fastigheter 

liksom de geografiska. De historiska kategorierna är inte representerade i något fall, nuvarande 

kategorier finns i samtliga. Ingen information finns om exteriör, stomme eller takform i någon 

fastighet men en kort text om när inventeringen gjordes och en hänvisning till fliken dokument 

med uppmaningen om att se utifall inventeringen återfinns där, vilket den inte gör i något fall. 

Under fliken historik syns återigen samma beskrivning samt två rubriker: historik, och en som 

informerar om upphovsman. Under rubriken historik återfinns för samtliga fastigheter 

hänvisningen till inventeringen under fliken dokument där informationen lyder ”inga dokument 

registrerade”. Under upphovsman finns hos samtliga fastigheter information om vem som var 

arkitekt, byggmästare och byggherre. Under fliken värdering finns förutom samma 

byggnadspresentation fyra rubriker: klassificering, motivering, värderingskriterier samt 

värderingsgrupp. Under klassificering finns hos samtliga fastigheter en färg angiven, gul, grön 

eller blå. I kvarteret Guldfisken på Östermalm finns det fem fastigheter som visar 

klassificeringen gul, sju som visar klassificeringen grön, och en som visar klassificeringen blå. 

Under rubriken motivering finns det hos samtliga fastigheter en förklaring vad färgen gul, grön 

eller blå generellt innebär med hänvisning till motsvarande lagrum i Plan-och bygglagen samt 

annan översiktlig information om att fastigheterna kan omfattas av andra lagrum, till exempel 

Miljöbalken eller Kulturminneslagen (som idag heter Kulturmiljölagen). Ingen annan 

motivering återfinns hos någon fastighet. I Rubriken värderingskriterier är uttrycket 

”Byggnadshistoriskt värde” angett hos samtliga fastigheter. Den sista rubriken värderingsgrupp 

berättar vilka sex personer som har utfört klassificeringen för stadsmuseets räkning. 

 

Vad som har lett fram till att den ena fastigheten är mer värdefull än den andra är inte klargjort 

då det inte finns någon motivering till någon av fastigheterna. Vad som finns är byggnadsår, 

namn på upphovsmän, värderingsgruppens medlemmar, hänvisningar till inventeringen samt 

under vilka lagrum fastigheterna kan komma att omfattas av skyddsbestämmelser. I Digitala 

stadsmuseets samlingar (SDS, 2016) återfinns inventeringen Östermalm II (1978) där kvarteret 

Guldfisken ingår. Vad som finns att tillgå är mer information om samt fotografier av 

fastigheterna. Informationen behandlar konstruktion och arkitektonisk utformning exteriört och 

interiört till exempel tak, fasader, fönster, portar och trapphus. I den historiska beskrivningen 

av Östermalms framväxt i inventeringens (Östermalm II, 1978) inledning nämns kvarteret ett 

fåtal gånger i samband med punktsanering eller näringsverksamheter men inget som klargör det 

tillskrivna värderingskriteriet eller klassificeringen.  

Kvarteret Polarforskaren (2006) 
De formella och geografiska egenskaperna i kvarteret Polarforskaren i Hammarbyhöjden anges 

hos samtliga fastigheter som är fördelade i följande klassificeringskategorier: tolv gula 

klassificeringar, två gröna klassificeringar samt en blå klassificering. Hos samtliga de tolv gula 

fastigheterna anges stomme (murverk), exteriör (puts) samt takform (sadeltak). De två gröna och 

den blå-klassificerade fastigheterna visar samma information men även en mer detaljerad 

beskrivning av exteriören: sockel, fasadfärg, burspråk, entré/dörrar, fönster, balkonger och 

garage. I beskrivningen av exteriörens utformning betonas även att byggnaderna har bevarat sin 

ursprungliga karaktär. Under fliken historik återfinns hos samtliga fastigheter 

byggnadspresentationen samt information om vem som var arkitekt, byggmästare och 

byggherre. Fem av fastigheterna har även kort information om åtgärder och årtal, exempelvis 

”omputsning 1966-69”. Samtliga fastigheter är registrerade som bostadshus i historisk och 

nuvarande kategori. Under fliken värdering står det hos samtliga fastigheter i kvarteret 
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Polarforskaren att fastigheten ingår i en anläggning som är klassificerad och en hänvisning till 

fliken består/ingår i. Vad som är skillnaden mellan fastighet och anläggning framgår inte. 

Under denna flik finns två länkar, en till anläggningen som motsvarar den aktuella fastigheten 

och en till information om inventeringen som ligger till grund för klassificeringen. Där beskrivs 

inventeringen med årtal den utförts, vilka områden som inventerats, kort information om 

färgkodernas betydelse samt vad klassificeringen används till; i detta fall kommunal 

ärendehandläggning samt grund för statliga bidrag. Via länken anläggning finns information om 

fastighetens klassificering med motivering. Hos de fastigheter som visar klassificeringen gul 

anges att färgkoden gul innebär ”en byggnad med positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett 

visst kulturhistoriskt värde” (SKK3, 2016). Motiveringen är hos alla tolv gul-klassificerade 

fastigheter ”Fastigheterna/fastigheten ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i 

Stockholms översiktsplan” (SKK4, 2016). Vidare anges värdekriteriet ”byggnadshistoriskt 

värde” och vilka personer som ingått i värderingsgruppen. Motiveringen för de gul-

klassificerade fastigheterna är således att fastigheterna i klassificeringen är värdefulla för att de 

tidigare utpekats som värdefulla. Ett cirkelresonemang och självreferering som inte klargör 

vilka egenskaper som håller upp det kulturhistoriska värdet. Motiveringen hos de två fastigheter 

som visar klassificeringen grön lyder: 

 

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en 

kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. (SKK5, 2016) 

 

Ett tidstypiskt smalhus från slutet av 1930-talet som i huvudsak bevarar sin ursprungliga 

arkitektur. De inbyggda glasade vindfången vid entréerna utmärker sig särskilt. Utbytta 

balkonger överensstämmer inte med den ursprungliga utformningen.  (SKK5, 2016) 

 

Vad som beskrivs som värdefullt är husets utformning, ålder, grad av ursprunglighet samt 

utmärkande arkitektoniska attribut. Vidare anges värdekriteriet: byggnadshistoriskt värde och 

vilka personer som ingått i värderingsgruppen. Motiveringen för den fastighet som uppvisar 

klassificeringen blå lyder:  

 

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar 

fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en 

kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. (SKK6, 2016) 

 

Ett smalhus i en särpräglad funktionalistisk stil med välbevarad arkitektur och omsorgsfullt 

utformade byggnadsdetaljer. Byggnaden uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Ture 

Sellman och är med sitt läge i hörnet av Hasselquistvägen och Finn Malmgrens väg ett 

viktigt inslag i gatubilden. (SKK6, 2016) 

 

Cirkelresonemanget om byggnadens värde på grund av tidigare utpekande återkommer, likaså 

värdekriteriet ”byggnadshistoriskt värde”. Vidare så är det som beskrivs som värdefullt husets 

fysiska utformning, historisk arkitekturstil, grad av ursprunglighet, utmärkande arkitektoniska 

attribut, ålder, arkitekt, absolut geografiskt läge, samt påverkan på gatubilden.  

 

Samtliga byggnader i undersökningen uppvisade värdekriteriet ”Byggnadshistoriskt värde”. 

Vad som är avgörande mellan en grön och en blå klassificering i detta fall är till synes grad av 

ursprunglighet samt ett vad Unnerbäck (2002) kategoriserar som ett ”miljöskapande värde”, det 

positiva inslaget i stadsbilden. 
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5. Diskussion 

Detta kapitel behandlar dimensionen social praktik i modellen. Avsikten är att kontextualisera 

de samtida diskurserna som formar argumentation och representationer för kulturarvsvärden i 

den byggda miljön. Utgångspunkten för diskussionen är den tidigare genomgångna litteraturen 

och det aktuella kunskapsläget inom kulturarvsforskningen. Först kommer en sammanfattning 

av huruvida diskurserna som kommer avhandlas i diskussionen förändrats eller upprätthållits. 

Sammanfattning av identifierade diskurser 
Utifrån analysen av dokument från fyra olika decennier kan den diskursiva kampen i den 

samtida diskursordning, som här kallas ”Stockholm stadsmuseums diskursordning”, identifieras 

i texterna. Diskurser som strider om att vara meningsbärande är ”marknadsdiskursen”, ”den 

juridiska diskursen”, ”det pedagogiska uppdragets diskurs”, ”den politiska visionens diskurs”, 

”det relativa, pluralistiska värdets diskurs”, ”expertdiskursen” och ”individens diskurs”. Alla 

dessa diskurser är i olika utsträckning meningsbärare och synliga i de samtida texterna. Flera av 

diskurserna går att spåra i de tidigare texterna till exempel ”expertdiskursen”, ”den juridiska 

diskursen, ”det pedagogiska uppdragets diskurs”. De diskursiva element som utmanövrerats och 

tappat betydelse i översiktsdokumenten över tid är framförallt byggnadsvården, bevarandet och 

det objektiva värdet. 

 

Den kulturhistoriska klassificeringen utgör en del av ”expertdiskursen” där den traditionella 

synen på kulturhistoriska värden i stort upprätthålls. Den för en diskursiv kamp med ”det 

relativa, pluralistiska värdets diskurs” som argumenterar för individens ökade betydelse och 

påverkan på kulturarvet. Dessa diskurser, tillsammans med ”det pedagogiska uppdragets 

diskurs” för en diskursiv kamp med främst ”marknadsdiskursen” och ”den politiska visionens 

diskurs” om hur kulturmiljöer försvaras och (ut)nyttjas i samhället. Inom ”individens diskurs” 

ryms även en förskjutning från monokulturalism till mångkulturalism och de kulturhistoriska 

värdenas betydelse för identitetsskapande. För att se hur de berörda sociala praktikerna, främst 

kulturpolitiken och stadsplaneringen, formar och formas genom dessa diskurser följer en 

diskussion. 

Diskurserna, kulturarvsvärdets transformation och politiken 
De ideologiska diskurser som introducerats och som främst förändrat premisserna för vad 

kulturarv kan, och inte kan vara är: ”det relativa, pluralistiska värdets diskurs”, 

”marknadsdiskursen”, ”den politiska visionens diskurs” och ”individens diskurs”. Diskurserna 

är ideologiska såtillvida att de finns ett bakomliggande idésystem som ska verka i en viss 

riktning, till exempel för en marknadsanpassning eller individens frihet. Ingen diskurs verkar 

som en separat enhet. Diskurserna delar flera element och konstitueras av och konstituerar 

varandra. Till exempel delar ”Den politiska visionens diskurs” och ”marknadsdiskursen” flera 

begrepp och sakinnehåll och den förändrade värdesynen har formats av samtliga ovan nämnda 

diskurser. Den ökade interdiskursiviteten i 2000-talets dokument visar på den stora om-

strukturering samhället har genomgått de senaste decennierna med en ökad rörlighet av 

information, människor, kapital och idéer. Enligt Fairclough (1995, 2003) visar även en hög 

interdiskursivitet på texters samhällsförändrande ambitionsgrad. 

 

Förskjutningen i värdesyn som präglat kulturarvsforskningen beskrivet av Avrami et. al (2010), 

Mason (2002) är framträdande och går att följa genom diskursordningens förändring över tid. 

Det sker genom översiktsdokumenten en konstant förskjutning från objekt till miljöer, från 
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objektiva till relativa värden, från kollektiv till individ och från bevarande av existerande värden 

till bruk av konstruerade värden. Förutom synen på värde som relativt och i stor utsträckning 

individuellt konstruerat synliggörs i texterna även Ashworth och Tunbridges (1999), Smiths 

(2006) och Negussies (2004) idé om att skapandet av kulturarv avslöjar den samtida kulturens 

karaktärer snarare än dåtidens. Detta genom att de ideologiska diskurser som introducerats och 

format synen på kulturarvet är diskurser som återfinns i stort sätt alla samhällets samtida 

diskursordningar.  

 

1970-talets proposition (Prop. 1974:28) resulterade i att kulturen och kulturarvet hamnade i 

samhällets tjänst och de ideologiska grunderna avsåg jämlikhet, decentralisering och 

demokratisering. I de tidiga dokumenten syns kulturpolitikens diskursiva kraft där betoningen 

på att bevara förståelse och kunskap om historiska skeenden för framtiden genom den fysiska 

miljön. Just dessa två premisser hade gjorts stora avsteg ifrån under de tidigare två decennierna 

med en oöverträffad sanering av stadskärnan. Klassificeringen och byggnadsvårdsprogrammet 

rymde en idé om staden som allas och fyllde en demokratisk funktion genom bevarandet som en 

motvikt till modernismens totalitära rationalism.  

 

Introduktioner av nya diskurser och diskursernas förändring sammanfaller i stor utsträckning 

med den kulturpolitiska utvecklingen som beskriven av Pettersson (2003, 2005) och Olsson 

(2003). Omformuleringen av det kulturpolitiska målet till att bruka kulturarvet i den 

kulturpolitiska propositionen år 1996 indikeras av förändringarna i diskurserna. Först i Råberg 

(1991) där bevarandet tonas ner och stadens utveckling uppmärksammas genom introduktionen 

av översiktsplanens politiska visioner. I det senaste översiktsdokumentet (Backlund, 2006) intas 

en icke-hållning i frågan om bevarandet av vissa utpekade miljöer genom komplexa 

formuleringar med låg affinitet. Det som är centralt nu är bruket av kulturmiljön och de 

kulturhistoriska värdenas förmåga att generera mervärde inom olika samhällsverksamheter. 

Konsekvensen av denna utveckling kan ses som paradoxal. Det kulturpolitiska målet att göra 

kulturarvet mer tillgängligt för människor genom bruk syns ha lett till svårbegripliga 

definitioner av kulturmiljövårdens uppdrag och av hur kulturmiljön är beskaffad.  Hur detta 

upplevs av den enskilde individen ryms inte inom analysen, men risken är att de komplexa 

formuleringarna snarare verkar distanserande än förenande.  

 

Det ökade beroendeförhållandet mellan stat och näringsliv från 1980-talet och framåt som 

beskrivet av McGuigan (2006) och Petersson (2003) sammanfaller och synliggörs i 2000-talets 

dokument. ”Den ekonomiska diskursen” som identifierades i 1984 års dokument, där 

ekonomiska element i kulturmiljön endast berörde staten och fastighetsägarna, upprätthålls 

förvisso genom texter i representationsdokumenten och har i stort samma sakinnehåll. I 

Backlund (2006) har fastighetsägarnas ekonomiska aspekter fallit bort och den ekonomiska 

dimensionen representeras av ”marknadsdiskursen”. Exkluderingen av det kulturpolitiska målet 

som ska motverka kommersialismens baksidor möjliggör ”Marknadsdiskursens” växande 

inflytande i ”Stockholm stadsmuseums diskursordning”. Begrepp som konkurrens, turism och 

Capital of Scandinavia i Promenadstaden (2010) och i Backlund (2006) visar tydligt diskursens 

förändring och ett större sammanhang. Det finns ett samband mellan hur kulturhistoriska värden 

idag argumenteras för, och den förändring av kulturarvssektorn där staten i symbios med 

marknadskrafter introducerat en kraftfull ”marknadsdiskurs”. Den situation som McGuigan 

(2006) beskriver styrks i texterna; det är ingen privatisering av kulturarvet. Istället konstrueras 

ett beroendeförhållande mellan kulturhistoriska värden, staten och näringslivet i 

översiktstexterna som stärker synen på kulturarvet som ekonomisk resurs och politiskt verktyg.  
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”Det pedagogiska uppdragets diskurs” formas om och ges mindre utrymme i det senaste 

dokumentet från stadsantikvarien (Backlund, 2006). Den pedagogiska ambitionen avser en 

avgränsad del av innerstaden och inga strategier anges för hur allmänheten ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap, eller informeras om, stadens kulturhistoriska värden. Det är en 

motsättning till de politiska mål för kulturmiljön som regering och riksdag slog fast 2012 (Prop. 

2012/13:96). Även i dokumentet K-märkt (2012) är folkbildningen och förmedlingen till 

allmänheten nedtonad och klassificeringens nytta som redskap för planärenden är det centrala. 

Betydelsen av delaktighet och mångfald i värderingsprocessen argumenteras för i 

översiktsdokumenten, men de slutliga representationerna av de kulturhistoriska värdena i 

klassificeringskartan är svårfångade ord och fraser som ”byggnadshistoriskt värde” eller 

färgkoden gul. Det leder till att kopplingen mellan teori, politisk målbild, utövning och 

förmedling utgör en värdereducerande process. Det uppstår en diskrepans mellan de som har 

option på att producera värden, experterna, och de som förväntas få ett mervärde av dem genom 

en stad i hållbar ekonomisk och social utveckling.  

 

Analysen av klassificeringskartans texter bekräftar i stort Masons (2002) tanke om att avsaknad 

av tvärvetenskaplighet och värdeintegrering leder till endimensionella representationer av de 

kulturhistoriska värdena. De framträdande disciplinerna i det undersökta materialet är 

arkitekturhistoria, teknik och i viss mån konst. En större ämnesintegrering i värderingsprocessen 

med bidrag från, till exempel, sociologi, ekonomi eller geografi hade kunnat skapa en mer 

holistisk klassificering förankrad i fler av samhällets verksamheter. En konsekvens av att i 

klassificeringen representera alltför entydiga förenklade värden är att det kan leda till den 

strömlinjeformade kulturarvsproducerande process som Hoskins (2013) beskrivit. I 

kombination med det politiska ideologiska ställningstagande som görs genom att exkludera 

kommersialismens möjliga negativa effekter riskerar klassificeringen att bli enbart ett verktyg 

för att underlätta den kommunala ärendehandläggningen, och i förlängningen främst gynna 

privata ekonomiska intressenter vid stadsomvandlingar. Att använda sig av mer komplexa 

motiveringar och en värdepluralistisk syn vid värderingar kan leda till politiska och 

institutionella konflikter med den nya marknadsanpassningen då klassificeringens giltighet 

faktiskt måste diskuteras för att beslut ska kunna tas. Det skulle i grunden vara positivt då 

konflikterna kan generera en arena för diskussion vilket skulle möjliggöra att fler människor 

kan tillgodogöra sig kunskap om kulturhistoriska värden och de svårigheter som finns inom 

kulturarvssektorn vid kulturhistorisk värdering. 

 

”Stockholm stadsmuseums diskursordning” präglas av en inkludering av värdetyper i teorin 

men i utövandet är det fortfarande den traditionella och elitistiska förståelsen av kulturarv som 

argumenteras för och representeras i klassificeringskartan. Bebyggelsens ålder är det 

fundamentala kriteriet för klassificeringen och gränsen för vad som kan komma att värderas har 

skjutits fram från år 1930 till år 1990. Det har lett till ett omfattande kunskapsunderlag i fråga 

om volym och en stor temporal variation i klassificeringskartan. Viss bebyggelse är 

klassificerad för snart fyrtio år sedan, annan bebyggelse är klassificerad innevarande år. 

Ambitionen att skapa en heltäckande klassificering av bebyggelsen i Stockholm visar den 

problematik som Harrison (2013) gör gällande och i relation till materialet som analyserats 

belyses frågan om ackumuleringen av kulturarv. Genom att inkludera all bebyggelse i 

kombination med begränsad tid och ekonomiska resurser tillåts inte klassificeringarna och 

motiveringarna bli meningsfyllda och allmänt intressanta. Klassificeringskartan upplevs 

paradoxal då allt och inget visas samtidigt.  
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Däremot erbjuder ambitionen av en heltäckande klassificering ett motstånd mot den form av 

stadsutveckling och bevarandestrategier som Zhang (2010) skrivit om, det symboliska urbana 

bevarandet. Den reflexiva hållning och kontinuerliga revidering som Negussie (2004) 

efterfrågar, och menar är nödvändig, då synen på vad som är värdefullt förändras över tid i ett 

samhälle ges inget utrymme i texterna. De få problematiseringar som görs återfinns i Råberg 

(1984) angående klassificeringens potentiella (fel)användning i planärenden och i Backlund 

(2006) där det konstateras att begreppet identitet i relation till kulturmiljöer har blivit mer 

komplext i och med en annan demografisk sammansättning. Revideringar ska bara göras om det 

finns tydliga skäl och relateras till minskade värden på grund av förvanskning eller ökade 

värden på grund av ålder och ursprunglighet (Råberg, 1984; Råberg, 1991; Ericsson, 2012). Vad 

som inte finns i texterna är en akademisk diskurs och ett kritiskt förhållningssätt till värdens 

sammansättning eller till hur klassificeringen genomförs. 

Kulturarvsdiskursen och experterna 
”Expertdiskursen” som får mer utrymme över tid i dokumentens texter kan anses vara en del av 

”den auktoriserade kulturarvsdiskursen” som Smith (2006) redogör för. Hur kulturarvsvärden 

argumenteras för, konstrueras och legitimeras genom värderingsprocessen och det som ytterst 

representerar de kulturhistoriska värdena, klassificeringskartan, är fortfarande traditionella. De 

är formade av den hegemoniska diskurs som varit dominerande sedan klassificeringens 

uppkomst där tyngdpunkten ligger på arkitektur, historiska skeenden och autencitet. Analysen 

visar en relation mellan ”expertdiskursen” och den ökade inkluderingen vilken lett till komplexa 

formuleringar om vad kulturhistoriska värden och kulturarv kan innehålla. En anledning till en 

mer framträdande expertdiskurs kan således bero på behovet av att legitimera den antikvariska 

yrkesrollen inom ett allt mer expanderande fält. 

 

”Stockholms stadsmuseums diskursordning” präglas idag i stort av en relativ och pluralistisk 

värdesyn där värden är personligt konstruerade genom individens upplevelser. Det 

motsägelsefulla är att det fortfarande är möjligt för experter att bedöma vad som är viktigt och 

värdefullt i andra människors vardag. Genomförandet av den kulturhistoriska värderingen och 

klassificeringen beskrivs som ett arbete som sker genom samråd i en expertgrupp där vissa 

utgångspunkter och fördefinierade värden som ska sökas ligger till grund för bedömningen. 

Avsaknaden av motiveringar och preciseringar av vilka egenskaper som till exempel ett 

”byggnadshistoriskt värde” utgörs av indikerar en intern värderingspraxis där erfarenhet och 

expertkunskap inom värderingsgruppen är värderingens fundament. Klassificeringskartans 

texter upprätthåller en traditionell syn på kulturarv och kulturhistoriska värden där det som 

främst framställs som värdefullt är ålder, arkitektur, upphovsmän samt autencitet. Värdekriterier 

och motiveringar som anges framställs som fakta vilket tillsammans med den legitimitet och 

auktoritet som institutionen Stadsmuseet besitter, underminerar de kulturhistoriska miljöernas 

mångtydighet och individens betydelse. Det riskerar att öka glappet mellan institution och 

allmänhet och försvåra arbetet för att uppfylla de kulturpolitiska målen. 

 

Avsaknaden av transparens i värderingens tillvägagångssätt leder till att det blir svårt att härleda 

klassificeringens färgkodning. Den enskilde individen som betraktar kartan kan inte 

tillgodogöra sig kunskap om varför byggnaden eller miljön är värdefullt, bara konstatera att den 

är det. Det reducerar kraftigt den interaktiva klassificeringskartans pedagogiska funktion som 

kunskapsunderlag. I förlängningen innebär det ett hinder för att uppfylla regeringens 

kulturmiljömål att prioritera ”människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
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förstå och ta ansvar för kulturmiljön” och ”ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 

gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser” (Prop. 2012/13:96 s.35). Det finns 

utifrån det undersökta materialet anledning att påstå att klassificeringen genom en intern praxis 

och expertdiskurs utförs i stort utan hänsyn till olika samhällsaktörer och oberoende av 

allmänhetens värderingar av, och relation till, Stockholms bebyggelsemiljö.  

 

Men klassificeringen utmanar även ”den auktoriserade kulturarvsdiskursen” genom att 

inkludera även ”rekordårens” och den postmoderna bebyggelsen. Miljöer som normalt inte 

betraktas som en del av det traditionella kulturarvet. Att utmana det traditionella kulturarvet har 

lett till konflikter men bör ses som något konstruktivt. En offentlig massmedial debatt vilken 

kort nämndes i bakgrunden, ägde rum år 2009 och innefattade ”Trygg-Hansahuset” på 

Kungsholmens norra strand. Huset byggdes i mitten på 1970-talet vid Barnhusbron och 

stadsbyggnadsborgarrådet år 2009 ifrågasatte den blå klassificeringen av ett senmodernt hus. 

För att ogiltigförklara Stadsmuseets klassificering gjordes i massmedia jämförelsen med 

Kungliga slottet i Gamla Stan som enligt stadsbyggnadsborgarrådet ansågs vara prototypen för 

blå-klassificerade byggnader. Kommunens politiker och andra intressenter inblandande i 

stadens utveckling uppmanades även bortse från klassificeringar som är felaktiga (SVD, 2009). 

Detta är ett exempel på hur klassificeringen som diskursiv praktik, genom produktion och 

förmedling av klassificeringens text, formar den politiska sociala praktiken. Den möjliggör, 

begränsar och utmanar i detta fall samhällets syn på vad kulturarv är och kan vara. Det är, trots 

en minskad politisk tilltro till klassificeringens giltighet, positivt. Det belyser textens potential 

som anstiftare till samtal om stadens kulturarv i ett forum där även allmänheten kan informeras 

och informera sig om de kulturhistoriska värdenas formerande kraft i stadens byggda miljö.  

 

Det kan hävdas att klassificeringen faktiskt endast är ett verktyg för att effektivisera arbetet med 

planärenden, men kunskapsunderlagets ambition är att påverka politiska beslut om hur staden 

omvandlas och i stor utsträckning återspeglas inte den värdesyn som museet, forskningsvärlden, 

och politiska mål gör gällande. ”Expertdiskursen” som i stor utsträckning prioriterar 

traditionella kulturhistoriska värden formar stadsplaneringen genom kunskapsunderlaget i 

klassificeringen; därmed upprätthålls en maktrelation där det slutligen enbart är experterna i 

klassificeringsprocessen som kommer till tals och har en möjlighet till påverkan av vilka 

kulturhistoriska värden som ska premieras i den framtida staden. 

6. Slutsatser 
Denna uppsats menar att kulturarvet i Stockholms byggda miljö formas diskursivt genom de 

översiktsdokumentens och representationsdokumentens innehåll och språk. Den kultur-

historiska värderingen och klassificeringen är ett avgörande moment för att byggda miljöer ska 

transformeras till kulturarv. Undersökningen och analysen av materialet har möjliggjort en 

djupare förståelse för hur kunskap om kulturhistoriska värden i Stockholm produceras och 

legitimeras vilket var uppsatsens syfte. Frågeställningarna som söktes svar på var hur 

kulturhistoriska värden representeras och hur de argumenteras för i texter knutna till den 

kulturhistoriska värderingen? Samt vilken anknytning klassificeringens texter har till 

regeringens kulturmiljömål och dagens kunskapsläge inom kulturarvsforskningen? 

 

Analysen har synliggjort hur diskurser introducerats, förändrats och stabiliserats inom 

”Stockholms stadsmuseums diskursordning”. I de tidiga dokumenten argumenterades de 

kulturhistoriska värdena för som universella och kunskapande. Klassificeringens funktion för 
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byggnadsvården och som förmedlare av historiska skeenden var central. I de senare 

dokumenten argumenteras kulturhistoriska värden för som en ekonomisk och social resurs. De 

kulturhistoriska värdena som produceras anses vara av allmänintresse och grundas i idén om att 

kulturarvet generellt skapar ett mervärde för samhällets individer och näringslivet. Texternas 

språk visar att de har formats av den relativa, pluralistiska värdesynen som etablerats inom 

kulturarvsforskningen och de kulturpolitiska målen. Men fokuseringen på arkitektoniska 

värden, ikoniska personer, märkesbyggnader samt autencitet vidmakthåller de traditionella 

värdenas särställning i texternas bild- och textrepresentationer.  

 

Den traditionella värdesynen och ”expertdiskursen” i Stadsmuseets värdering och klassificering 

har lett till att fokus legat på att klassificera byggnader och miljöer utifrån en universell metod, 

såtillvida att samma metod används vid värderingen av all bebyggelse oavsett tid eller historisk 

kontext. Metoden identifierar vilka kulturhistoriska värden som finns i bebyggelsen och 

kategoriserar dessa utifrån fördefinierade värdetyper istället för att precisera vilka egenskaper 

eller attribut som upprätthåller dessa kulturhistoriska värden. Det ger klassificeringen en svag 

anknytning till den samtida kulturarvsforskningen, de kulturpolitiska målen, kulturmiljömålen 

och den egna institutionens antagna värdesyn i de samtida översiktsdokumenten. 

Reflektioner och vidare forskning 
På många sätt har arbetet med denna uppsatts präglats av, och i slutändan genererat, fler frågor 

än svar. Att förena en relativ, pluralistisk syn på kulturarvets värden med klassificeringen, som i 

grunden är ett kulturkonservativt politiskt uppdrag, är en stor utmaning.  

 

Ett urval av kulturhistoriska värden bör inte ses som opolitiskt eller objektivt. Det är i 

Stockholm en institutionell praktik och förmedlar ytterst institutionens syn på vad kulturarv är 

och ska vara. De fyra kulturmiljömålen riskerar att uppfattas som ett politiskt alibi och 

ytterligare stärka den traditionella synen på kulturarvet. En lösning kan vara att fler människor 

får en plattform där det är enkelt att delta samt möjligt att påverka och tillgodogöra sig kunskap 

om kulturmiljöer. Att med precision redogöra för varför vissa miljöer är värdefulla och avgränsa 

urvalet bör vara centralt. Ett förslag från författaren är att tematisera klassificeringen periodvis 

efter aktuella samhällsdebatter och diskussioner. Problemet med den utgångspunkten är återigen 

vem som tillåts avgöra vad som är aktuellt och viktigt. Men om acceptansen finns för att vi idag 

skapar kulturarv utifrån samtida behov, vilket många forskare föreslår, finns det möjlighet att 

upptäcka andra ingångar och utgångspunkter än ålder, skeenden och estetik. Genom avsäga sig 

tanken på en traditionell heltäckande klassificering kan en plattform skapas som främjar 

kunskapsbildning, demokratisering, jämlikhet och deltagande med utgångspunkt i det samtida 

kulturarvet.  

 

Det finns ytterligare ett pedagogiskt problem som utkristalliserats sig under arbetets gång som 

kan vara en distanserande faktor mellan den professionella kulturarvssfären, samhället och 

allmänheten. Det saknas systematik i hur informationen om kulturarvet lagras. Olika databaser: 

Det digitala stadsmuseet, Stockholmskällan, Kommunens hemsida, Kulturarv Stockholm, 

Klassificeringens hemsida, Klassificeringskartan, Bebyggelseregistret. Alla innehåller 

information knutet till Stockholms kulturmiljö men vad som finns var och hur materialet är 

organiserat är närmast oöverskådligt. Det finns även en stor avsaknad av användarvänliga 

sökfunktioner och ett funktionellt gränssnitt. Det är fortfarande efter flera veckors sökande i 

nämnda databaser svårt att avgöra om information som hänvisas till i klassificeringens texter 

alls existerar. Det här är en del av produktionen och den diskursiva praktiken som inte har 
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analyserats närmare då arbetet har genomförts inom en viss tidsram där prioriteringar varit 

nödvändiga. Men för vidare forskning kan förmedlingsarbetets praktik inom kommunens 

kulturmiljövård vara ett givande ämne. Även hur kulturmiljöer dokumenteras är ett intressant 

ämne då de senaste decenniernas tekniska landvinningar möjliggjort en helt annan form av 

digitalt bevarande. Ett annat område som faller sig naturligt att undersöka utifrån denna 

undersökning är hur klassificeringen och de kulturhistoriska värdena faktiskt hanteras i den 

kommunala stadsplaneringen. Vilken inverkan har de representerade kulturhistoriska värdena i 

planprocesser? Vilken prioritet får de i detaljplaneringen? Och hur förhåller sig privata 

respektive kommunala intressenter till de kulturhistoriska värdena?  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 34 

 

7. Källförteckning 
 

Tryckta källor och litteratur 

Alzén, A. (2005) ”Det institutionaliserade kulturarvets förändringar”; i Aronsson, 

P. & Hillström, M. (red.) Kulturarvens dynamik- Det institutionaliserade kulturarvets 

förändringar, s. 192-199. Tema kultur och samhälle, Linköping. 

Ashworth, G. Graham, B. & Tunbridge, J. (2007) Pluralising Pasts. Heritage, 

Identity and Place in Multicultural Societies. Pluto Press, London.  

Australia ICOMOS: The Burra Charter (2013) The Australia ICOMOS Charter 

for Places of Cultural Significance. ICOMOS, Australia. 

Avrami, E. et al (2000) ”Report on Research”; i Avrami, E. Mason, R. & de la 

Torre, M. (red.) Values and Heritage Conservation- Research report, s. 3–11. Getty 

Conservation Institute, Los Angeles. 

Backlund, C. (2006) ”Stockholm: i huvudet på en stadsantikvarie”; i Blick: 

Stockholms då och nu, no.3, s.82-87. Stockholms stadsmuseum, Stockholm. 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund. 

Burman, L. (2008) Att förvalta sitt pund. Om kulturarv och kulturarvsstrategier 

vid Uppsala universitet. Uppsala universitet, Uppsala. 

Carlsson, E. (2000) ”Statens historia eller folkets kultur? Kulturmiljövårdens 

historia”; i Fahlander, F. (red.) Texter om arkeologisk kulturmiljövård Historia, praktik och 
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